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اجلامعة ت�ستقبل الرئي�س ال�صومايل

يف زيارة تاريخية وو�سط ا�ستقباالت حا�شده من طالب
وطالبات اجلامعة و�أ�ساتذتها ،ا�ستقبلت اجلامعة يف مطلع
العام املا�ضي فخامة الرئي�س ال�صومايل ح�سن �شيخ حممود
حيث �أتت الزيارة �ضمن برنامج زيارته للبالد رافقه خالل
الزيارة وزير الداخلية ال�صومايل عبد الرحمن حممد ح�سني
وهو من خريجي اجلامعة ووزير اخلارجية ال�صومايل وعدد
من �أع�ضاء احلكومة ال�صومالية وكان يف مقدمة م�ستقبلي
الرئي�س ال�صومايل باجلامعة الدكتور م�صطفي عثمان
�إ�سماعيل رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة والربوفي�سور كمال
حممد عبيد مدير اجلامعة وح�شد كبري من الطالب والأ�ساتذة
والعاملني.
يف بداية الزيارة حتدث الدكتور م�صطفي عثمان ا�سماعيل
رئي�س جمل�س االمناء مرحب ًا بفخامة الرئي�س �شيخ حممود
بجامعة افريقيا العاملية م�شري ًا ايل ان اجلامعة قامت من
اجل تقدمي خدمة التعليم لأبناء افريقيا ن�سبة ملا تعانيه
القارة االفريقية من تخلف يف جمال التعليم و�أ�ضاف بان
اجلامعة تقوم بتقدمي كافة �سبل الراحة له�ؤالء الطالب حتي
يعودوا وي�ساهموا يف تنمية بلدانهم وك�شف عن برنامج طموح
يهدف ايل ال�شراكة بني جامعة افريقيا العاملية واجلامعات
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ال�صومالية حتي ت�ستفيد من خربة اجلامعة الطويلة يف جمال
التعليم والدعوة و�أ�شاد �سيادته بجهود الرئي�س �شيخ حممود يف
�إعادة ال�صومال ايل ماكانت عليه يف ال�سابق جمدد ًا ترحيبه
ب�سيادة الرئي�س يف جامعة افريقيا العاملية.
عقب ذلك حتدث وزير الداخلية ال�صومايل عبد الرحمن حممد
ح�سني وهو من خريجي اجلامعة م�شري ًا يف كلمته ايل الدور
الكبري الذي تقدمه اجلامعة لأبناء افريقيا م�سرتجع ًا زكرياته
بجامعة افريقيا العاملية عندما كان طالب ًا بني جنباتها.
اما الرئي�س ال�صومايل �شيخ ح�سن حممود فقد القي حما�ضرة
ح�ضرها جمع غفري من الطالب ال�صوماليني وطالب اجلامعة
و�أ�ساتذتها حيث تطرق يف حما�ضرته �إىل مراحل بناء الدولة
ال�صومالية حيث �أ�شار ايل ان بناء دوله بال�صومال يواجه
بتحديات كبرية حتاول الدولة اخلروج منها م�ضيف ًا بان االمن
يف ال�صومال يعترب من اولوياتهم م�شيد ًا بالدور الذي ظل يلعبه
ال�سودان جتاه ال�صومال وطالبها متطرق ًا ايل ق�ضية التعليم يف
ال�صومال و�أ�شار ايل جهودهم يف عملية �إعادة ت�أهيل املدار�س
ب�إ�شراك بع�ض املتطوعني ال�صوماليني يف عمليات بناء مدار�س
جديده خمتتم ًا حديثه بتقدمي ال�شكر جلامعة افريقيا العاملية
مطالب ًا اجلامعة برعاية العالقة بني ال�سودان وال�صومال.
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نائب رئي�س اجلمهورية ي�شرف اجلامعة
يف اليوم العاملي للعمل الإن�ساين
�شرف اال�ستاذ ح�سبو حممد عبد الرحمن نائب رئي�س اجلمهورية
يف اكتوبر املا�ضي احتفال معهد درا�سات الكوارث والالجئني باليوم
العاملي للعمل االن�ساين وذلك بح�ضور الأ�ستاذ ابراهيم �آدم ابراهيم
وزير الدولة بوزارة الرعاية االجتماعية والدكتورة �أمل البيلي وزيرة
التنمية االجتماعية بوالية اخلرطوم والربوفي�سور كمال حممد عبيد
مدير اجلامعة وممثلي املنظمات الطوعية ومنظمات العون االن�ساين
ومنظمات االمم املتحدة وعدد كبري من ا�ساتذة اجلامعة والطالب.
يف بداية االحتفال حتدث الطالب بابكر بدوي عبد اهلل ممث ًال لطالب
معهد الكوارث والالجئني م�شري ًا يف كلمته ايل ان االحتفال باليوم
العاملي للعمل االن�ساين يجئ تخليد ًا لذكري الذين �ضحوا ب�أرواحهم
يف خدمة العمل االن�ساين والطوعي معدد ًا املنا�شط التي قام بها
طالب املعهد يف الفرتة املا�ضية من زيارات لدور امل�سنني وم�شاركة
يف اعمال الطوارئ بجزيرتي توتي و�شمبات.
من جانبه �أ�شار الدكتور عمر با�سان مدير معهد درا�سات الكوارث
والالجئني ايل ان االحتفال ي�أتي من �أجل اعالء قيم االن�سانية
م�ضيف ًا ان معهد الكوارث والالجئني ظل يرفد العمل االن�ساين
بال�سودان بالكوادر املدربة وامل�ؤهلة وقال ان املعهد ي�ستثمر يف عقول

طالبه بتدريبهم علي اجلوانب العملية حتي ي�ستطيعوا قيادة املجتمع
يف العمل االن�ساين وك�شف عن جهودهم لتطوير املعهد ايل كلية
لدرا�سات الكوارث والالجئني متنح كافة الدرجات العلمية.
وك�شف الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة يف كلمته امام
االحتفال عن �سعيهم لتطوير املعهد حتي يفي بحاجات املجتمع
ال�سوداين من الكوادر املدربة يف جمال العمل االن�ساين مقدم ًا �شكره
لكافة اجلهات الداعمة للجامعة يف مقدمتها رئا�سة اجلمهورية وزارة
الرعاية االجتماعية االحتادية ووزارة التنمية االجتماعية بوالية
اخلرطوم
اما اال�ستاذ ابراهيم �آدم ابراهيم وزير الدولة بوزارة الرعاية
االجتماعية فقد �أ�شاد بالدور الكبري والر�سايل الذي تقوم به
جامعة افريقيا العاملية خا�صة يف افريقيا م�ضيف ًا بان وزارة الرعاية
االجتماعية تعتربها ال�شريك االول يف كافة براجمها و�أكد علي دعم
وزارته ووقفتها مع كل برامج اجلامعة م�شيد ًا بالدور الذي ظل يلعبه
معهد الكوارث والالجئني باجلامعة يف تدريب الكوادر العاملة يف
جمال العمل االن�ساين والطوعي.
ويف كلمته امام االحتفال �أ�شاد اال�ستاذ ح�سبو حممد عبد الرحمن
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نائب رئي�س اجلمهورية بالأدوار الرائعة للمجتمع
ال�سوداين يف جمال العمل االن�ساين وقال ان
املواطن ال�سوداين يقوم ب�أدوار اكرب من الدولة
يف جمال درء الكوارث وحي ًا منظمات العمل
الطوعي واملتطوعني يف عمليات درء �آثار ال�سيول
والفي�ضانات ،و�أ�ضاف �سيادته ان ال�سودان لعب
دور ًا كبري ًا يف حركات التحرر االفريقية والآن
يلعب دور ًا مهم ًا يف تعليم ابناء افريقيا عرب
جامعة افريقيا العاملية لأن التعليم �أ�سا�س النه�ضة
يف املجتمعات وقال �أن ال�سودان ظل يفتح ابوابه
للالجئني وطالبي العون من كافة انحاء العامل
موجه ًا جامعة افريقيا العاملية ومعهد الكوارث
بت�أهيل باحثني يف جماالت الكوارث والبحث عن
�أ�سبابها وو�ضع احللول اجلزرية لها �إ�ضافة ايل
توثيق مقدرات ال�شعب ال�سوداين عرب التاريخ يف التكافل والتعاون
والعمل اخلريي و�أ�ضاف ح�سبو بان االقت�صاد ال�سوداين ظل يقاوم
بالرغم من فقدانه لن�سبة  %85من البرتول وذلك ب�سبب تكافل
ومتا�سك املجتمع ال�سوداين وقيام املجتمع علي اال�سرة املمتدة م�ؤكد ًا
دعمه لربامج اجلامعة واملعهد حتي ي�صبح كلية بجميع تخ�ص�صاتها
اجلامعة تفوز بجائزة
ا�سطنبول للعامل اال�سالمي
لدورها يف ت�شكيل ر�ؤية
العامل الإ�سالمي يف اجناز
جديد جلامعة افريقيا
العاملية ي�ضاف ايل �سل�سلة
اجنازاتها ويف كرنفال كبري
بالعا�صمة املاليزية كواالملبور
�شرفته ملكة ماليزيا ونائب
رئي�س الوزراء وعدد كبري من
الوزراء االتراك واملاليزيني
مت منح جامعة افريقيا
العاملية جائزة ا�سطنبول
للعامل الإ�سالمي التي
مينحها املركز الرتكي الآ�سيوي للدرا�سات اال�سرتاتيجية حيث مت
منح اجلائزة للجامعة لدورها الرائد يف تقوية وت�شكيل ر�ؤية العامل
الإ�سالمي ومثل اجلامعة يف االحتفال الربوفي�سور �شم�س الدين زين
العابدين اال�ستاذ بكلية الآداب والذي بدوره ت�سلم اجلائزة من ملكة
ماليزيا بح�ضور عاملي من االكادمييني والدبلوما�سيني من ماليزيا
وتركيا وبقية دول العامل..
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هذا وحتظي اجلائزة التي يقدمها املركز باهتمام عاملي كبري حيث
مت تكرمي الرئي�س الباك�ستاين اي�ض ًا يف االحتفال ايل جانب اجلامعة
وعدد من امل�ؤ�س�سات العاملية..
ويعترب املركز الرتكي الآ�سيوي للدرا�سات اال�سرتاتيجية مرجعية
ا�سا�سية للحكومة الرتكية يف ت�شكيل عالقاتها بالدول الأخرى حيث
ي�ضم املركز �أ�ساتذة جامعات و�سفراء متقاعدون ت�ستفيد منهم
احلكومة الرتكية يف توجيه
عالقاتها اخلارجية ويعقد
املركز م�ؤمترات واجتماعات
دورية لطرح الق�ضايا
امل�شرتكة بني تركيا ودول
العامل.
هذا وقد لفت فوز اجلامعة
بهذه اجلائزة انتباه امل�شاركني
يف االحتفال م�شيدين بدور
اجلامعة و�سمعتها الطيبة يف
العامل وقد رد الربوفي�سور
�شم�س الدين زين العابدين
علي عدد من الت�سا�ؤالت
التي وردت من امل�شاركني عن
اجلامعة وقدم تعريف ًا وافيا
عن اجلامعة يف االجتماعات التح�ضريية لالحتفال
وبهذه املنا�سبة تتقدم �إدارة اجلامعة ممثلة يف الربوفي�سور كمال
حممد عبيد مدير اجلامعة ونائباه وم�ساعدوه بالتهنئة احلارة ملن�سوبي
اجلامعة بهذا الفوز الباهر والنجاح امل�ستمر للجامعة يف املحافل املحلية
والدولية �سائلني اهلل ان ينعم علي اجلامعة مبزيد من التميز والنجاح.
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املركز الإ�سالمي ينظم ا�سبوع القر�آن الكرمي
والربنامج التوجيهي لطالب الفرقة الأوىل

�ضمن احتفاالت اجلامعة بيوبيلها الذهبي وحتت �شعار الآية
الكرمية (�إن هذا القر�آن يهدي للتي هي �أقوم) نظم املركز
الإ�سالمي االفريقي يف �سبتمرب املا�ضي بامل�سجد العتيق
وم�سجد الطالبات فعاليات ا�سبوع القر�آن الكرمي والربنامج
التوجيهي للطالب اجلدد الذي ينظمه املركز الإ�سالمي
االفريقي ويحتوي الأ�سبوع علي حلقات تالوة ـ حما�ضرات ـ
لقاءات ـ زيارات ـ كتيبات تعريفية حيث �شرف افتتاح اال�سبوع
بامل�سجد العتيق الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة
ايل جانب الدكتور �سمري قر�شي حممد نائب املدير لل�ش�ؤون
العلمية والثقافية والأ�ستاذ حممد عبد املعروف م�ساعد
املدير للموارد واال�ستثمار والدكتور احمد الزين مدير املركز
الإ�سالمي االفريقي وعمداء املختربات والتمري�ض وعميد
الطالب وعميد الدرا�سات العليا.
الدكتور احمد الزين رحب بالطالب اجلدد مف�ص ًال برامج
وفعاليات الأ�سبوع مطالب ًا �أبناءه الطالب بااللتزام بال�سلوك
القومي والأخالق احل�سنة.
اما الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة فقد رحب

بالطالب اجلدد يف جامعة افريقيا معطي ًا نبذة خمت�صرة
عن اجلامعة وبراجمها م�شري ًا يف كلمته ايل �أن الد�ستور الذي
ت�سري عليه جامعة افريقيا هو كتاب اهلل ومن بعد �سنة ر�سوله
الكرمي �صلي اهلل عليه و�سلم و�أ�ضاف ان الر�سالة الأ�سا�سية
للجامعة هي الدعوة ايل اهلل مطالب ًا الطالب بالعمل
بكتاب اهلل يف كافة مناحي حياتهم اجلامعية واال�ستفادة
من احلفظة والعلماء من الأ�ساتذة والطالب متطرق ًا ايل
خريجي اجلامعة منذ ت�أ�سي�سها م�شري ًا ايل ان اجلامعة
تفاخر بهم لت�سلمهم ارفع املواقع يف بلدانهم ومل�ساهمتهم
يف تنمية جمتمعاتهم وطالب �أبناءه الطالب ب�ضرورة نقل
ما يتعلمونه ايل جمتمعاتهم وامل�ساهمة يف نه�ضتها وتنميتها
جمدد ًا تعهد اجلامعة برعايتهم وتوفري كافة �أ�سباب الراحة
لهم وما يعينهم علي التح�صيل العلمي الأمثل.
عقب ذلك انتقل اجلميع ايل خميم الطالبات و�شهدوا
انطالق الأ�سبوع بالن�سبة للطالبات اجلدد والذي خاطبة
ال�سيد مدير اجلامعة ومدير املركز الإ�سالمي االفريقي.
العـدد الثاين ع�شر  -يناير 2017 -م
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اجلامعة ت�ستقبل قائد نه�ضة ماليزيا
و�سط تظاهرة كربي وح�شود كبرية من �أ�ساتذة اجلامعة
وطالبها واجهزة الإعالم من داخل اجلامعة وخارجها
ا�ستقبلت اجلامعة يف نوفمرب2016م مفجر النه�ضة املاليزية
الدكتور حما�ضري حممد رئي�س الوزراء املاليزي اال�سبق حيث
كان يف �إ�ستقباله بقاعة افريقيا للم�ؤمترات الربوفي�سور كمال
حممد عبيد مدير اجلامعة ونائباه وم�ساعدوه وعدد كبري من
عمداء الكليات و�أ�ساتذتها وطالب اجلامعة ورابطة الطالب
املاليزين بال�سودان وطاقم ال�سفارة املاليزية.
الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة رحب بزيارة
رئي�س الوزراء املاليزي اال�سبق للجامعة وا�صف ًا الزيارة
بالتاريخية م�شري ًا ايل �أن الزيارة تعترب فر�صة لطالب
اجلامعة الذين ميثلون  83جن�سية بالإلتقاء بزعيم قاد نه�ضة
وتطور بالده والإ�ستفاده من جتربته يف احلكم الرا�شد م�شري ًا
ايل ان التجربة املاليزية التي قادها حما�ضري حممد �أ�صبحت
عالمة م�ضيئة يف التاريخ الإ�سالمي ونافذة من نوافذ االمل
التي �إطمئنت بها قلوب ال�شباب امل�سلم والذين يحر�صون علي
�إ�ستمرار هذه التجربة.
ويف بداية املحا�ضرة التي القاها ال�سيد حما�ضري حممد رئي�س
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وزراء ماليزيا اال�سبق  -والتي كانت (بعنوان احلكم الرا�شد
ودوره يف ت�سريع التنمية)  -ابدي �سعادته بزيارة جامعة
افريقيا العاملية والقاء حما�ضرة ملن�سوبيها م�شري ًا ايل ان
ال�سبب الرئي�س يف نه�ضة ماليزيا هو �إحرتام الوقت و�إجناز
االعمال يف وقتها وامل�ساواة بني جميع املواطنني م�ضيف ًا ان
ال�صدق واالمانة جتعل الآخرين يحرتمونك ويثقون يف التعامل
معك وهذا ما�إتبعته ماليزيا يف طريق نه�ضتها وا�ضاف ان
ماليزيا مل تكن فيها موارد لكن بالإجتهاد والدقة يف تنفيذ
االعمال و�إحرتام الوقت والأمانة �إ�ستطاعت ان تنه�ض م�ضيف ًا
انه ينبقي للحكومات يف كل البالد خلق فر�ص عمل ملواطنيها
حتي يحرتموها و�أكد على �ضرورة ال�صدق ال�صدق يف التعامل
مع الآخرين جللب �إ�ستثماراتهم حتي ت�ستفيد منها بلدانهم
م�شدد ًا علي �أهمية جودة التعليم والتطور التقني لنه�ضة الدول
ويف �إ�ستعرا�ضه مل�سرية التطور يف ماليزيا �أ�شار ايل احلكومة
قامت بالإهتمام بالقطاع اخلا�ص و�إتفقت معهم ب�أن تنفق
االموال علي الطرق واملطارات م�شري ًا ايل ان �إقت�صاد ماليزيا
�صنعته خزائن رجال االعمال لذلك البد للحكومات من
الإهتمام بالقطاع اخلا�ص متطرقا ايل �أن ال�شرط الأ�سا�سي
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يف جذب امل�ستثمرين هو الإ�ستقرار االمني منا�شد ًا
ال�شعوب ب�إتباع اال�ساليب ال�سلمية والدميقراطية يف
تغيري قادتها وقال ان �ضحايا احلرب اكرث من �ضحايا
الدكتاتورية م�شري ًا ايل ان القائد الذي اليهتم ب�شعبه
والي�ستحي منه لي�س قائد ًا م�شدد ًا علي �ضرورة ان
تختار ال�شعوب قادتها بدقة عالية م�ضيف ًا انه من
ال�ضروري ان جتد الإدارة من ينتقدها كما نا�شد
حكومات ال�شعوب بخلق فر�ص عمل ل�شعوبها حتي
حترتمها ال�شعوب وعن حالة ال�سودان �أ�شار �سيادته
ايل �ضرورة حتقيق ال�سالم والإ�ستقرار حتي تتحق
التنمية خا�صة و�أن ال�سودان دولة متعددة الإثنيات
م�شري ًا �إيل ان ماليزيا �أي�ض ًا متعددة االجنا�س
والعرقيات لكن ب�صنعها لل�سالم �إ�ستطاعت �أن حتقق
التنمية والتطور فالبد لل�سودان من �إدارة هذا التنوع
وت�سخريه ل�صالح التنمية امل�ستدامة متمني ًا لل�سودان
الإزدهار والتطور.
ويف ختام املحا�ضرة قامت اجلامعة بتكرميه بدرع
فاخر وبي�ضة نعام وجمموعة من مطبوعات اجلامعة
كما قام بدوره ب�إهداء جزء من مطبوعاته للجامعة.
عقب ذلك التقي بطالب ماليزيا بال�سودان بقاعة
النجا�شي لينتهي بذلك يوم تاريخي من ايام جامعة
افريقيا العاملية.
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وزير املالية
الأ�سبق
يزور
اجلامعة

زار اجلامعة يف �شهراكتوبر من العام 2016م ال�شيخ الدكتور
الزبري احمد احل�سن وزير املالية الأ�سبق حيث كان يف ا�ستقباله
ب�إدارة اجلامعة الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة
بح�ضور الأ�ستاذ �أ�سامة مريغني را�شد م�ساعد املدير للتن�سيق
واملتابعة الإدارية حيث ا�شتملت الزيارة علي جولة تفقدية لعدد
من كليات اجلامعة حيث قام �سيادته يرافقه ال�سيد مدير
اجلامعة بزيارة كلية ال�شريعة والقانون متفقد ًا مكتبة الكلية
واملحكمة التدريبية لطالب القانون عقب ذلك تفقد �سيادته
كلية علوم املختربات الطبية ومعامل الكلية وا�ستمع ل�شرح من
الدكتور ابراهيم فتح الرحمن عميد الكلية عقب ذلك تفقد
كلية علوم التمري�ض حيث كان يف ا�ستقبالهم الدكتور اب�شر
عمر ح�سن عميد الكلية والذي قدم نبذة تعريفية عن كلية
علوم التمري�ض عقب ذلك قام �سيادته بزيارة كلية االعالم
متفقد ًا ا�ستديوهات قناة العاملية بكلية االعالم وا�ستمع ايل
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�شرح من الدكتور مو�سي طه تاي اهلل عميد الكلية عن اق�سام
الكلية وتخ�ص�صاتها وقناة العاملية التي انطلق بثها التجريبي
ال�شهر املا�ضي و�إذاعة راديو افريقيا.
ويف ختام زيارته للجامعة تفقد �سيادته مركز يو�سف اخلليفة
لكتابة اللغات باحلرف العربي حيث كان يف ا�ستقبالهم باملركز
الربوفي�سور يو�سف اخلليفة ابو بكر مدير املركز والذى اعطي
نبذة تعريفية عن كتابة اللغات باحلرف العربي ايل جانب
�أ�ساتذة املركز.
ويف كلمته يف ختام زيارته للجامعة ا�شاد االمني العام
للحركة اال�سالمية بحجم التطور الذي ت�شهده اجلامعة يوم ًا
بعد يوم خا�صة يف جمال تطوير املعامل وربط التعليم النظري
بالعملي مما يجعل اجلامعة تخرج كوادر مدربه ت�ساهم يف
نه�ضة افريقيا والعامل اال�سالمي م�ضيف ًا ان ه�ؤالء الطالب
�سيكونوا ر�سل علم وتوا�صل بني ال�سودان وبلدانهم.
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وزير ال�صحة االحتادي ي�شرف اجلامعة للحملة ال�صحية
للك�شف املبكر عن �سرطان الثدي مب�ستو�صف اجلامعة
بت�شريف اال�ستاذ بحر ادري�س ابو قردة وزير ال�صحة
االحتادية والربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة
وح�ضور نائبي املدير لل�ش�ؤون العلمية والثقافية وال�ش�ؤون

املالية وم�ساعد املدير للتن�سيق واملتابعة الإدارية وعميد
كلية الطب وعدد كبري من �أ�ساتذة وطالب اجلامعة اقيمت
فعاليات احلملة ال�صحية مبنا�سبة ال�شهر العاملي للك�شف
املبكر عن �سرطان الثدي وارتفاع �ضغط الدم الذي نظمته
كلية الطب باجلامعة بالتعاون مع االحتاد العربي للمر�أة
املتخ�ص�صة حتت �شعار (اهتمي ب�صحتك و�أك�شفي علي
ثديك واعريف �ضغط دمك).

يف بداية االحتفال حتدثت الدكتورة هند م�أمون بحريي نائب
عميد الطب ورئي�س اللجنة ال�صحية باالحتاد م�شرية يف
كلمتها ايل ان الربنامج مبادرة من قطاع ال�صحة باالحتاد
برعاية كرمية من �إدارة اجلامعة و�أ�ضافت ان احلملة
تعترب �إكمال لدور اجلامعة الرائد يف خدمة املجتمع.
من جانبه قدم الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير
اجلامعة �شكرة لل�سيد وزير ال�صحة علي �إ�ستجابته
الدائمة لربامج اجلامعة و�شكر الإحتاد العربي للمر�أة
املتخ�ص�صة علي هذه املبادرة وقال ان الربنامج جزء
ا�صيل من برامج اجلامعة الن اجلامعة من �أهدافها
توا�صل طالبها مع املجتمع وا�ضاف ان اجلامعة قد
خ�ص�صت ن�سبة  %17من ميزانيتها للعام 2017م
للبحوث العلمية التي تخدم املجتمع وك�شف عن خطة
لتطوير م�ستو�صف اجلامعة ب�إ�ضافة عدد من االق�سام.
من جانبه �أ�شاد ال�سيد وزير ال�صحة باملبادرة داعي ًا كل
ن�ساء ال�سودان لالهتمام ب�صحتهن وعدم الرتدد يف �إجراء
الك�شف املبكر الن �صحتهن من �صحة املجتمع م�ؤكد ًا دعمه
الالحمدود مل�ستو�صف اجلامعة وذلك بتوفري املعدات
املطلوبة م�شيد ًا باجلمعية الطبية لطالب افريقيا ومبا
تقدمه من برامج تخدم املجتمع االفريقي.
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اجلامعة
ت�ستقبل
وزيرة
االت�صاالت

زارت اجلامعة يف اكتوبر من العام املن�صرم الدكتورة تهاين عبد اهلل
وزيرة الإت�صاالت حيث كان يف �إ�ستقبالها بقاعة افريقيا للم�ؤمترات
الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة بح�ضور الدكتور
�سمري قر�شي نائب املدير لل�ش�ؤون العلمية والثقافية والأ�ستاذ حممد
عبداملعروف م�ساعد املدير للموارد واال�ستاذ ا�سامة مريغني م�ساعد
املدير للتن�سيق واملتابعة الإدارية وعمداء كليات الهند�سة واحلا�سوب
والرتبية حيث �إ�ستمعت ال�سيدة الوزيرة ل�شرح من ال�سيد مدير
اجلامعة عن جممل الأو�ضاع باجلامعة ومات�شهده من تطور يف كافة
املجاالت عقب ذلك تفقدت ال�سيدة الوزيرة برفقة مدير اجلامعة
عدد ًا من الكليات واملرافق حيث زارت معامل وور�ش كلية الهند�سة
و�إدارة ال�شبكات وتقنية املعلومات كما تفقدت معامل كلية احلا�سوب
كما تفقدت من�ش�آت كلية الإعالم املتمثلة يف �إذاعة راديو �إفريقيا
و�إ�ستديوهات قناة العاملية و�إ�ستمعت ل�شرح من الدكتور مو�سي طه
تاي اهلل عميد الكلية عن �سري العمل يف هذه امل�شاريع كما زارت �أي�ض ًا
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معامل احلا�سوب بكلية الرتبية
ويف ختام زيارتها للجامعة �أ�شادت ال�سيدة الوزيرة بالتطور الكبري
الذي �شهدته اجلامعة يف ال�سنوات القليلة املا�ضية م�شرية ايل �أن
مامتتلكه اجلامعة من من كوادر م�ؤهلة و�إ�ستقرار اليتوفر يف �أي
جامعة يف ال�سودان و�أ�شادت �سيادتها بالتحفيز الكبري الذي وجده
الأ�ستاذ بجامعة افريقيا مما �إنعك�س �إ�ستقرار ًا وتطور ًا علي اجلامعة
و�أبدت �إعجابها ال�شديد ب�إهتمام اجلامعة باجلانب العملي والذي
يخرج طالب ًا م�ؤهلني ل�سوق العمل ووعدت �سيادتها بدعم مركز تقانة
املعلومات ومعامل احلا�سوب بكلية الهند�سة واحلا�سوب بعدد من
االجهزة املتطورة كما وعدت بتدريب طالب ق�سم الإت�صاالت بكلية
الهند�سة يف املراكز التابعة للوزارة كما وعدت مبنح اجلامعة ت�صديق
خلدمة الر�سائل الق�صرية اما يف جانب �إذاعة وقناة اجلامعة اكدت
ال�سيدة الوزيرة وقوفها التام مع م�شاريع كلية الإعالم ودعمها
مبات�ستطيع وزارتها.
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اجلامعة ت�ستقبل �إمام احلرم املكي ال�شريف

ا�ستقبلت اجلامعة م�ساء الأحد املوافق 2016 /10/ 23م امام
وخطيب احلرم املكي ال�شريف الدكتور خالد الغامدي �ضمن
برنامج زيارته لل�سودان حيث كان يف ا�ستقباله ب�صالون ال�ضيافة
ب�إدارة اجلامعة الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة
والأ�ستاذ �أ�سامة مريغني را�شد م�ساعد املدير للتن�سيق واملتابعة
الإدارية والدكتور احمد الزين مدير املركز الإ�سالمي
االفريقي والدكتور حممد االمني �إ�سماعيل
عميد كلية الدرا�سات اال�سالمية وعدد
من من�سوبي اجلامعة.
يف بداية اللقاء رحب ال�سيد مدير
اجلامعة بف�ضيلة ال�شيخ الغامدي
والوفد املرافق له مقدم ًا له تعريف ًا
باجلامعة وكلياتها وجن�سيات طالبها
م�شري ًا ايل ان مثل هذه الزيارات تعطي
طالب اجلامعة درو�س ًا يف توا�ضع العلماء
ون�شر العلم والدعوة وتقدمي اخلدمة ملجتمعاتهم مطالب ًا
ف�ضيلة ال�شيخ الغامدي بتكرار الزيارة جلامعة افريقيا وجامعات
الدول االفريقية كافة.
من جانبه �أ�شاد الدكتور جابر عوي�شة رئي�س املجل�س الأعلي

للدعوة والإر�شاد بوالية اخلرطوم بدور جامعة افريقيا يف
ن�شر العلم واملعرفة يف افريقيا م�ضيف ًا �أن اجلامعة تعد اجيال
امل�ستقبل يف افريقيا.
�أما ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور خالد الغامدي �إمام احلرم املكي
ال�شريف فقد �أ�شاد بدور اجلامعة يف تعليم �أبناء امل�سلمني
م�ضيف ًا �أنها �شيدت علي املحبة وال�سالم موجه ًا
ر�سالة ايل طالبها ب�أن يكونو �سفراء للمحبة
وال�سالم يف بلدانهم.
عقب ذلك قدم ف�ضيلته حما�ضرة
بعنوان (الإ�سالم دين الرحمة
وال�سالم) معدد ًا مظاهر الرحمة يف
الإ�سالم م�ست�شهد ًا مبواقف الر�سول
�صلي اهلل عليه و�سلم يف الرحمة التي
ت�شمل الإن�سان واحليوان وامل�سلم وغري
امل�سلم.
هذا وقد �أم ف�ضيلة ال�شيخ خالد الغامدي امام احلرم
املكي ال�شريف امل�صلني مب�سجد اجلامعة العتيق يف �صالتي
املغرب والع�شاء كما مت تكرميه من قبل اجلامعة بعدد من
الهدايا التذكارية.
العـدد الثاين ع�شر  -يناير 2017 -م
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اجلامعة ت�ستقبل وزير املعادن
ا�ستقبلت اجلامعة �صباح
يوم الأربعاء املوافق 26
2016/10/م الدكتور
�أحمد حممد �صادق
الكاروي وزير املعادن
برفقة وفد رفيع امل�ستوي
من الوزارة حيث كان
يف ا�ستقبالهم ب�صالون
بالإدارة
ال�ضيافة
الربوفي�سور كمال حممد
عبيد مدير اجلامعة
بح�ضور الدكتور حممد
عثمان البيلي م�ساعد
املدير للموارد املكلف
ورئي�س �إدارة العالقات
اخلارجية والربوفي�سور الزين �أحمد الزين عميد كلية النفط
واملعادن والربوفي�سور ي�س عبد ال�سالم من كلية املعادن حيث هدفت
الزيارة للتعرف علي اجلامعة ومد ج�سور التعاون بني وزارة املعادن
واجلامعة.
ال�سيد مدير اجلامعة
رحب ب�سعادة الوزير
والوفد املرافق له مقدم ًا
للوفد �شرح ًا عن اجلامعة
وعدد طالبها وجن�سياتهم
التي
والتخ�ص�صات
يدر�سونها متمني ًا ان ت�سهم
الزيارة يف توثيق العالقة
بني اجلامعة والوزارة
م�شري ًا ايل ان اجلامعة
ت�ضع التدريب من �ضمن
�أولوياتها لذا قامت ب�إن�شاء
مواعني تدريبية بجميع كلياتها كذلك تركز اجلامعة علي امل�شاريع
البحثية لذلك قامت بتخ�صي�ص ن�سبة ترتاوح بني  17ـ  %20لأغرا�ض
البحث كما وجهت �إدارة اجلامعة جميع كلياتها ب�إ�صدار دوريات
متخ�ص�صة حتوي بحوث و�أوراق علمية متخ�ص�صة.
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من جانبه رحب الربوفي�سور الزين
�أحمد الزين عميد كلية املعادن
والنفط بفتح �آفاق التعاون بني
الوزارة والكلية م�ؤكد ًا جاهزية الكلية
و�أ�ساتذتها خلدمة الوزارة متي ما
طلبت ذلك م�شري ًا ايل تفوق خريجي
الكلية يف بلدانهم م�ؤكد ًا حاجة
الكلية لتدريب الفنيني علي ا�ستخدام
االجهزة احلديثة مبعامل الكلية.
فيما �أ�شار الدكتور حممد عثمان
البيلي م�ساعد املدير للموارد املكلف
ورئي�س �إدارة العالقات اخلارجية
ايل حاجة اجلامعة للتعاون مع وزارة
املعادن مرحب ًا ب�أي اتفاقية تعاون توقع
بني اجلامعة والوزارة.
اما الدكتور احمد حممد �صادق الكاروري وزير املعادن فقد حيا
جهود اجلامعة الكبرية يف خدمة ابناء امل�سلمني يف افريقيا و�آ�سيا
م�شري ًا ايل �أنها ت�ضطلع بدور ال�سودان يف افريقيا وتدفع بالعالقات
ال�سودانية االفريقية م�شيد ًا بفكرة �إن�شاء كلية املعادن والنفط وقال
انه يعد من �إجنازات اجلامعة الن
ال�سودان �إ�ضافة ايل انه دولة زراعية
�أي�ض ًا ي�صنف �ضمن الدول املعدنية
م�ؤكد ًا ا�ستعداد وزارته لفتح �آفاق
التعاون مع اجلامعة وذلك بتوقيع
مذكرة تفاهم تت�ضمن احتياجات
الطرفني �إ�ضافة ايل ا�ستعداد الوزارة
لتدريب الكوادر الفنية وطالب كلية
املعادن والنفط باجلامعة علي �أحدث
�أجهزة التعدين.
عقب ذلك قام �سيادته برفقة ال�سيد
مدير اجلامعة بجوله تفقدية مل�ؤ�س�سات
اجلامعة املختلفة �شملت كلية الهند�سة ومعامل كليتي املختربات
الطبية والتمري�ض كما تفقد �إذاعة راديو �إفريقيا وا�ستديوهات قناة
العاملية وحتدث لإذاعة راديو افريقيا عن �أهداف زيارته للجامعة
�إ�ضافة ايل تفقده ملعامل كليتي العلوم واملعادن.
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�ضمن فعاليات ملتقى الإعالم العربي:

اجلامعة ت�ست�ضيف ندوة (دور مناهج
التعليم يف الت�صدي لظاهرة االرهاب)
ر�صد ومتابعة  :ح�سان علي
ت�صوير :البدري م�صطفي
�ضمن فعاليات ملتقي االعالم العربي الذي تنظمه
وزارة االعالم بالتعاون مع اجلامعة العربية ا�ست�ضافت
اجلامعة يف �أغ�سط�س املا�ضي ندوة حوارية بعنوان
(مناهج التعليم ودورها يف الت�صدي لظاهرة الإرهاب)
بح�ضور ال�سفري احمد بن حلي نائب االمني العام جلامعة
الدول العربية والدكتور احمد بالل عثمان وزير االعالم
وال�سيد حممود عبدي ح�سن وزير الدولة بوزارة االعالم
ال�صومالية ايل جانب عدد من ممثلي وزارات االعالم
العربية.
وحتدث يف الندوة احلوارية التي حظيت بح�ضور كبري

من الطالب وامل�شاركني ،الربوفي�سور كمال حممد
عبيد مدير اجلامعة متحدث ًا عن جتربة جامعة افريقيا
العاملية يف الت�صدي لظاهرة االرهاب م�شري ًا ايل ان
ظاهرة االرهاب مرتبطة بال�سلوك الب�شري و�أن التعليم
هو املدخل لتعديل ال�سلوك لذلك انتبهت جامعة افريقيا
العاملية لهذا اجلانب وحر�صت علي و�ضع مناهج وبرامج
تربط الطالب باملجتمع و�أتاحت اجلامعة للطالب
فر�ص العمل امليداين والتغلغل داخل املجتمع ال�سوداين
الذي يتمتع بدرجه عالية من الت�سامح  ،متهم ًا عدد
من اجلهات اال�ستخباراتية بجر الطالب لالن�ضمام
للجماعات االرهابية
و تناول الدكتور �شاكر توفيق العاروري مدير الوعظ
العـدد الثاين ع�شر  -يناير 2017 -م

15

والإر�شاد بوزارة االوقاف الأردنية يف حديثه للندوة
جتربة اجلامعة العربية يف مكافحة الإرهاب.
كما خاطب الندوة احلوارية التي ادارها الدكتور يو�سف
خمي�س ابو رفا�س مدير مركز البحوث والدرا�سات
االفريقية ال�سفري �أحمد بن حلي نائب االمني العام
للجامعة العربية والذي حيا يف كلمته جامعة افريقيا
العاملية وقال انها تقوم بدور كبري وتعد �سفراء للإ�سالم
�إىل كل بقاع العامل م�ضيف ًا ان اجلامعة العربية �ست�أخذ
بتو�صيات هذه الندوة لال�ستفادة منها يف مكافحة
االرهاب.
من جانبه ا�شاد وزير الدولة بوزارة االعالم ال�صومالية
حممود عبدي ح�سن بدور جامعة افريقيا العاملية ملحاربة
ظاهرة االرهاب م�شري ًا ايل ت�أثر ال�صومال بظاهرة
االرهاب لعدد من ال�سنوات.
�أما الدكتور �أحمد بالل عثمان وزير االعالم فقد حيا
جامعة افريقيا العاملية م�شري ًا ايل انها تقوم بدور
ر�سايل م�ضيف ًا ب�ضرورة االهتمام باجلامعات وامل�ؤ�س�سات
التعليمة واال�ستعانة بها ملحاربة ظاهرة االرهاب ودعا
16

ايل توحيد اخلطاب الديني وقال ان االعالم ميثل ر�أ�س
الرمح يف حماربة ظاهرة االرهاب م�ؤكد ًا وقوف وزارته
خلف اكتمال قناة جامعة افريقيا الف�ضائية حتي تكمل
الر�سالة التي تقوم بها اجلامعة.
ودعا الدكتور خالد ابراهيم الكردي  -من جامعة نايف
للعلوم االمنية  -ايل �ضرورة االهتمام باملناهج التعليمية
م�شريا �إىل ان االعالم ي�شكل �سلوك الطالب وتطرق
الطالب ح�سن حممد احلاج من دولة نيجرييا ايل
العوامل امل�ساعدة يف انت�شار االرهاب ويف مقدمتها بث
الكراهية والظلم واليا�س والإحباط.
كما دعا الدكتور كمارا عبا�س اال�ستاذ مبركز يو�سف
اخلليفة لكتابة اللغات باحلرف العربي باجلامعة لتفعيل
دور و�سائل االعالم وتوحيد خطابها حتي ت�ساهم يف
التخل�ص من الظاهرة ودعا الطالب ن�صر الدين من
دولة اثيوبيا قادة الدول ايل مراجعة ال�سيا�سات النهم
جزء من تف�شي ظاهرة االرهاب �إ�ضافة ايل كرثة املذاهب
الدينية..
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اجلامعة ت�ستقبل وزير التعليم العايل ال�صومايل
ا�ستقبلت اجلامعة يف �سبتمرب املا�ضي وزير الرتبية
والثقافة والتعليم العايل ال�صومايل الدكتور
عبدالقادر عبدي حا�شي بدعوة من ال�سيد مدير
اجلامعة حيث كان يف ا�ستقباله ب�صالون ال�ضيافة
بادارة اجلامعة الربوفي�سور كمال حممد عبيد
مدير اجلامعة بح�ضور الدكتور �سمري قر�شي
حممد نائب املدير لل�ش�ؤون العلمية والثقافية
وال�سفري ال�صومايل باخلرطوم ابراهيم قوري
وامللحق الثقايف بال�سفار عبد القادر غولني وعدد
من من�سوبي وزارة التعليم العايل ال�صومالية.
ال�سيد املدير رحب مبعايل الوزير مقدم ًا �شرح ًا
عن اجلامعة وكلياتها وطالبها وعالقاتها
اخلارجية م�شري ًا ايل �أن عالقة طالب جيبوتي
باجلامعة بد�أت منذ ت�أ�سي�سها متطرق ًا ايل عالقات اجلامعة
اخلارجية التي تربطها بعدد من املنظمات واجلامعات مرحب ًا
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات التعليمية ال�صومالية يف كافة املجاالت
خا�صة جماالت تدريب الأ�ساتذة وتطوير نظم االمتحانات م�ؤكد ًا
�سعادته بعودة اجلامعة الوطنية بال�صومال م�شري ًا ايل انها اال�سا�س
يف نه�ضة التعليم بال�صومال وا�ضاف ان اجلامعة تدعم وت�شجع
قيام جامعات حكومية يف ال�صومال وطالب بتحديد احتياجات
امل�ؤ�س�سات التعليمية ال�صومالية لو�ضع جدول زمني لتنفيذها
ون�صح وزارة التعليم ال�صومالية بتطبيق نظام االمتحانات
الإلكرتونية وتزويد الكوادر التعليمية بالتقانات احلديثة.
من جانبه �أ�شاد الدكتور عبد القادر عبدي حا�شي وزير التعليم
العايل ال�صومايل بدور جامعة افريقيا العاملية يف تعليم �أبناء القارة
االفريقية مقدم ًا �شكره للجامعة علي رعايتها البناء ال�صومال منذ

ت�أ�سي�سها واكد رغبة وزارته يف التعاون مع اجلامعة واال�ستفادة من
خرباتها املرتاكمة خا�صة يف جماالت تدريب الأ�ساتذة وتنظيم
االمتحانات وتدريب مدراء الإدارات بوزارة التعليم العايل
و�أعلن الدكتور �سمري قر�شي حممد نائب املدير لل�ش�ؤون العلمية
والثقافية عن ا�ستعداد اجلامعة لتلبية كافة حاجات امل�ؤ�س�سات
التعليمية ال�صومالية.
عقب ذلك قدم ال�سيد وزير التعليم العايل ال�صومايل حما�ضرة
بقاعة النجا�شي عن تطورات االو�ضاع يف ال�صومال بح�ضور ال�سيد
مدير اجلامعة الربوفي�سور كمال حممد عبيد وعدد من عمداء
الكليات و�أ�ساتذة اجلامعة والطالب ال�صوماليني وادار الندوة
الدكتور يو�سف خمي�س ابو رفا�س مدير مركز البحوث والدرا�سات
االفريقية.
وعقب الندوة التقي الوزير ال�صومايل بطالب بالده بقاعة افريقيا
للم�ؤمترات.
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كلية الطب ت�شارك يف امل�ؤمتر العاملي
الرتفاع �ضغط الدم بكوريا اجلنوبية

بروفي�سور ابت�سام �أحمد علي

�شاركت كلية الطب يف نوفمرب 2016م بوفد
رفيع امل�ستوي برئا�سة الدكتورة هند بحريي
نائب عميد الكلية يف امل�ؤمتر العاملي الرتفاع
�ضغط الدم الذي ينعقد هذه االيام بالعا�صمة
الكورية �سيول حيث ميثل الوفد �أي�ض ًا اجلمعية
ال�سودانية الرتفاع �ضغط الدم ويعترب
امل�ؤمتر من اهم امل�ؤمترات التي تعقد يف هذا
التخ�ص�ص حيث تقدم فيه عدد من البحوث
واالوراق العلمية التي تناق�ش �آخر التطورات
يف عالج مر�ض ارتفاع �ضغط الدم و�شارك يف
امل�ؤمتر من الكلية اىل جانب نائب عميد الكلية
الربوفي�سور ابت�سام �أحمد علي رئي�س اجلمعية
18

د .هند مامون بحريي

ال�سودانية الرتفاع �ضغط الدم والدكتورة
�آمنة �أمينة ال�ش�ؤون العلمية والدكتور وليد
معاوية ع�ضو اجلمعية و�شارك الوفد بعدد من
البو�سرتات واملل�صقات التي تعرف باجلمعية.
هذا وقد مت عر�ض البو�سرت الذي يحتوي على
بحث الدكتورة هند بحريي نائب عميد كلية
الطب بعنوان (تقييم معدالت هرمونات الغدة
الدرقية يف الن�ساء ال�سودانيات احلوامل ذوات
�ضغط اجلنني) ،كما مت اختيار الربوفي�سور
ابت�سام �أحمد علي �ضمن فريق مبادرة الن�ساء
يف جمال بحث يف مر�ض ال�ضغط.
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رابطة خريجي اجلامعة
تكرم اخلريجني القياديني
نظمت رابطة خريجي اجلامعة حفل تكرمي خلريجي اجلامعة
الذين يتب�ؤون منا�صب متقدمة باجلامعة حيث كرمت الرابطة
الدكتور �أحمد الريح ابو عاقلة عميد
�ش�ؤون الطالب والدكتور الرباء ابو
عبيدة عميد كلية اقر�أ لدرا�سات
احلا�سوب بح�ضور الأ�ستاذ �أ�سامة
مريغني را�شد م�ساعد املدير للتن�سيق
واملتابعة الإدارية وعدد من عمداء
الكليات واملراكز ور�ؤ�ساء الإدارات
واخلريجني.
ويف كلمته امام االحتفال �أ�شار
الدكتور كمارا عبا�س رئي�س رابطة
خريجي جامعة افريقيا ايل ان دور
الرابطة هو خلق عالقة وثيقة بني
اجلامعة وخريجيها املنت�شرين يف
كافة انحاء العامل لذلك بد�أت بتكرمي اميز خريجيها والذين
تولوا منا�صب كبريه يف اجلامعة.
اعقبه باحلديث الدكتور احمد الريح ابو عاقلة عميد �ش�ؤون
الطالب نيابة عن املحتفي بهم مقدم ًا �شكره لرابطة اخلريجني
علي هذه اللفتة الرائعة وحيا الرعيل الأول من علماء اجلامعة
كذلك �أ�ساتذته الذين رعوا م�سريته بجامعة افريقيا العاملية

م�ؤكد ًا وقوفهم مع الرابطة يف كل براجمها.
اما الأ�ستاذ �أ�سامه مريغني را�شد م�ساعد املدير للتن�سيق
واملتابعة الإدارية فقد حيا رابطة
اخلريجني م�شري ًا ايل ان احتفال
الرابطة بخريجيها الذين ي�شغلون
منا�صب رفيعة يعترب رمزية لالحتفال
بكل خريجي اجلامعة املنت�شرين يف
كافة قارات العامل مقدم ًا التهنئة
للمحتفى بهم م�ؤكد ًا علي �أنهم اهل
لهذا التكرمي ملا يتمتعون به من خلق
وكفاءه عالية وهمة يف العمل م�ضيف ًا
ان اجلامعة دفعت بهم لهذه املنا�صب
لأنهم ت�شربوا بقيم واهداف هذه
امل�ؤ�س�سة وقال ان اجلامعة ما�ضية يف
الدفع بكل من يثبت قدرته للمنا�صب
القيادية و�أ�شار ايل ان خريجي اجلامعة الآن هم الذين ي�ؤ�س�سون
اجلامعات يف افريقيا متوقع ًا م�شاركة كبرية خلريجي اجلامعة
يف اجتماعات جمل�س امناء اجلامعة وامل�ؤمتر الت�أ�سي�سي لرابطة
اخلريجني يف يناير القادم.
عقب ذلك مت تكرمي املحتفي بهم من قبل ال�سيد م�ساعد املدير
ورئي�س رابطة اخلريجني.
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فعاليات ا�سبوع املهند�س الثالث
نظمت اجلمعية الهند�سية بكلية
الهند�سة فعاليات ا�سبوع املهند�س
الثالث الذي �شرف جل�سته االفتتاحية
الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير
اجلامعة بح�ضور الدكتور �سمري
قر�شي حممد نائب املدير لل�ش�ؤون
العلمية والثقافية والأ�ستاذ حممد
عبد املعروف م�ساعد املدير للموارد
والإ�ستثمار والأ�ستاذ ا�سامة مريغني
را�شد م�ساعد املدير للتن�سيق واملتابعة
الإدارية والأ�ستاذ ابو بكر ابو ادري�س
م�ساعد املدير للح�سابات والربوفي�سور
كامل عميد كلية الهند�سة وعدد كبري
من عمداء الكليات و�أ�ساتذة اجلامعة
والطالب حيث ا�شتملت اجلل�سة االفتتاحية علي عدد
من الفقرات والإبداعات الطالبية من الفرقة
الإندوني�سية ورق�صات �شرقية من �أبناء ال�شرق
�إ�ضافة ايل كلمة من الدكتور عبد الوهاب دفع
اهلل عميد املكتبات ،وكلمة عميد كلية الهند�سة
ورئي�س اجلمعية الهند�سية.
من جانبه �أ�شاد الربوفي�سور كمال حممد عبيد
مدير اجلامعة يف كلمته �أمام الإحتفال بالتطور
الذي ت�شهده كلية الهند�سة م�ضيف ًا ب�أنها من �أهم
الكليات باجلامعة حيث يرجي من خريجيها �أن يقودوا
عمليات التنمية يف افريقيا مقدم ًا ملحة تاريخية عن مراحل
ان�شاء كلية الهند�سة وحيا الرعيل الأول من امل�ؤ�س�سني للكلية مراهن ًا علي جناح الأ�سبوع وقدم ال�شكر لإدارة الكلية واللجان
التي �أ�شرفت علي قيام اال�سبوع م�ؤكد ًا
اهتمام اجلامعة بكل الكيانات الطالبية
ووجه اجلمعية الهند�سية بالإعداد مل�ؤمتر
علمي يجئ م�صاحب ًا لفعاليات �إجتماعات
جمل�س الأمناء يف يناير من العام القادم
معلن ًا عن تربع اجلامعة بكافة نفقات
امل�ؤمتر .عقب ذلك توجه ال�سيد املدير ايل
كلية الهند�سة وافتتح املعار�ض امل�صاحبة
للأ�سبوع وطاف علي جنبات املعار�ض
وم�شاريع الطالب.
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اجلمعية الطبية لطالب افريقيا باجلامعة تنظم
برنامج منوذج حماكاة منظمة ال�صحة العاملية
نظمت اجلمعية الطبية لطاب افريقيا
باجلامعة يف اكتوبر املا�ضي برنامج منوذج
حماكاة منظمة ال�صحة العاملية وذلك
بت�شريف الربوفي�سور كمال حممد عبيد
مدير اجلامعة والدكتورة نعيمة الق�صري
ممثلة منظمة ال�صحة العاملية بال�سودان
والدكتور عمر العادل عميد كلية الطب
مب�شاركة وا�سعة من طالب الدول االفريقية
واال�سيوية باجلامعة حيث �شهد الربنامج
العديد من املداخالت وامل�شاركات العلمية
من ممثلي الدول ف�ضال عن خماطبة
الدكتورة نعيمة الق�صري ممثلة منظمة ال�صحة العاملية
للطالب.
وعلي هام�ش الربنامج التقي ال�سيد مدير اجلامعة
الربوفي�سور كمال حممد عبيد بالدكتورة نعيمه الطويل
ممثل منظمة ال�صحة العاملية ب�صالون ال�ضيافة بقاعة
افريقيا للم�ؤمترات حيث رحب ال�سيد املدير مب�شاركة ممثلة
املنظمة يف الربنامج م�ؤكدا حر�ص اجلامعة علي التوا�صل

مع هذه املنظمات ن�سبة النها ت�ساهم يف و�ضع املعايري و�أ�شار
ايل ال�سعي لتطبيق منوذج املحاكاة يف جميع كليات اجلامعة
وذلك لوجود هموم م�شرتكة بني هذه الدول �أي�ضا ن�سبة
للت�أثري الكبري الذي يحدثه خريجو اجلامعة يف جمتمعاتهم
م�شدد ًا علي �ضرورة االعداد اجليد للطالب يف مرحلة
الطلب حتي ي�ؤثروا ايجابي ًا يف جمتمعاتهم و�أكد حر�ص
اجلامعة علي التعاون والتوا�صل مع كل منظمات االمم
املتحدة العاملة بال�سودان.
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اجلامعة تنظم م�ؤمتر طرق احلج يف افريقيا
نظمت اجلامعة يف نوفمرب 2016م م�ؤمتر
طرق احلج الإفريقي والذي نظمه مركز
البحوث والدرا�سات االفريقية بالتعاون
مع االمانة العامة ل�سنار عا�صمة الثقافة
الإ�سالمية حيث �شرف اجلل�سة االفتتاحية
للم�ؤمتر الدكتور عمار مريغني وزير الإر�شاد
والأوقاف ممثل لنائب رئي�س اجلمهورية
والأ�ستاذ الطيب ح�سن بدوي وزير الثقافة
الإحتادي ووزيرة الثقافة بوالية �سنار
مب�شاركة وفود عربية و�إفريقية حيث �إنطلقت جل�سته
الإفتتاحية بتالوة القر�آن الكرمي �أعقب ذلك كلمة
ال�ضيوف امل�شاركني يف امل�ؤمتر قدمها الدكتور منزر
حممد مدير مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية بقرب�ص
وهو من دولة �سوريا حيث �أ�شار يف كلمته �إيل ان امل�ؤمتر
ميثل �إعادة �صياغة لتاريخ رحلة احلجاج الأفارقة ايل
الأرا�ضي املقد�سة م�ضيف ًا �أن هذه الرحالت تركت
ح�ضارات و�آثار لن متحى مماي�ؤكد ب�أن قارة افريقيا
هي قارة الإ�سالم.
من جانبه �أ�شار الربوفي�سور يو�سف ف�ضل ح�سن
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رئي�س الأمانة العامة ل�سنار عا�صمة الثقافة الإ�سالمية
يف العام 2017م والتي ينعقد امل�ؤمتر بال�شراكة معها
�أ�شار ايل ان اوراق امل�ؤمتر �ستمثل ر�صيد ًا معرفي ًا
ي�ستفيد منه الباحثون وامل�ؤرخون و�أ�ضاف ان �سنار
كانت من الطرق الرئي�سة التي كان ي�سلكها احلجاج
يف م�سريتهم للأرا�ضي املقد�سة وقدم �شكره جلامعة
افريقيا العاملية علي �إثراءها للمعرفة ولوقوفها مع
م�شروع �سنار عا�صمة الثقافة الإ�سالمية.
اما الدكتور يو�سف خمي�س ابو رفا�س مدير مركز
البحوث والدرا�سات االفريقية رئي�س اللجنة العليا
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للم�ؤمتر فقد �أ�شار ايل حر�ص اجلامعة علي �إقامة منابر
علمية ت�ساهم يف حل م�شكالت القارة االفريقية م�ضيف ًا
ان طرق احلج الإفريقي تختلف عن الطرق االخري
جلمعها بني اجلانب الروحي والإقت�صادي معدد ًا
�أهداف امل�ؤمتر والتي تتمل يف توثيق هذه الطرق التي
كادت �أن تندثر بظهور و�سائل النقل احلديثة م�ضيف ًا �أن
امل�ؤمتر يحوي عدد  60ورقة �ستتم مناق�شتها والتداول

حولها.
من جهته قدم الربوفي�سور
كمال حممد عبيد مدير اجلامعة
يف بداية كلمته امام امل�ؤمتر
�شكره حلكومة ال�سودان علي
دعمها وت�شريفها لكافة ان�شطة
اجلامعة م�ضيف ًا ان جامعة
افريقيا العاملية هي اويل من
غريها بالإحتفال ودرا�سة طرق
احلج الأفريقي م�ؤكد ًا �سعادة
اجلامعة بال�شراكة مع االمانة
العامة ل�سنار عا�صمة الثقافة
الإ�سالمية معلن ًا �أن م�ؤمتر طرق
احلج �سيكون م�ؤمتر ًا �سنوي ًا الن
املعلومات عن هذه الطرق حتتاج
ملزيد من امل�ؤمترات ومزيد ًا من
البحوث.
اما الدكتور عمار مريغني
وزير االوقاف والإر�شاد فقد
�شكر اجلامعة علي مبادراتها
العظيمة ون�شرها للعلم يف كافة
بقاع الدنيا م�شري ًا ايل ان طرق
احلج الأفريقي خلفت الكثري
من الثقافات والأدب و�أ�ضاف ان
ال�سودان الآن بدء يف درا�سة هذه املو�ضوعات التي كادت
ان تندثر ب�إعتبارها تاريخ ًا �إ�سالمي ًا يعتز به امل�سلمون
يف كافة بقاع الأر�ض.
هذا ومت تقدمي مايقارب ال�ستون ورقة تناولت
الو�صف التاريخي واجلغرايف لطرق احلج االفريقي
وخرج امل�ؤمتر بالعديد من التو�صيات.
العـدد الثاين ع�شر  -يناير 2017 -م

23

اجلامعة تفوز بجائزة ا�سطنبول للعامل اال�سالمي
لدورها يف ت�شكيل ر�ؤية العامل الإ�سالمي

حققت اجلامعة خالل العام 2016م العديد من الإجنازات
والنجاحات كان ابرزها فوزها بجائزة ا�سطنبول للعامل
الإ�سالمي ففي اجناز جديد للجامعة ي�ضاف ايل �سل�سلة
اجنازاتها ويف كرنفال كبري بالعا�صمة املاليزية كواالملبور
�شرفته ملكة ماليزيا ونائب رئي�س الوزراء وعدد كبري من
الوزراء االتراك واملاليزيني مت منح جامعة افريقيا العاملية
جائزة ا�سطنبول للعامل الإ�سالمي التي مينحها املركز
الرتكي الآ�سيوي للدرا�سات اال�سرتاتيجية حيث مت منح
اجلائزة للجامعة لدورها الرائد يف تقوية وت�شكيل ر�ؤية
العامل الإ�سالمي ومثل اجلامعة يف االحتفال الربوفي�سور
�شم�س الدين زين العابدين اال�ستاذ بكلية الآداب والذي
بدوره ت�سلم اجلائزة من ملكة ماليزيا بح�ضور عاملي من
االكادمييني والدبلوما�سيني من ماليزيا وتركيا وبقية دول
العامل.
هذا وحتظي اجلائزة التي يقدمها املركز باهتمام عاملي
حيث مت تكرمي الرئي�س الباك�ستاين اي�ض ًا يف االحتفال ايل
جانب اجلامعة وعدد من امل�ؤ�س�سات العاملية.
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ويعترب املركز الرتكي الآ�سيوي للدرا�سات اال�سرتاتيجية
مرجعية ا�سا�سية للحكومة الرتكية يف ت�شكيل عالقاتها
بالدول الأخرى حيث ي�ضم املركز �أ�ساتذة جامعات و�سفراء
متقاعدون ت�ستفيد منهم احلكومة الرتكية يف توجيه
عالقاتها اخلارجية ويعقد املركز م�ؤمترات واجتماعات
دورية لطرح الق�ضايا امل�شرتكة بني تركيا ودول العامل.
هذا وقد لفت فوز اجلامعة بهذه اجلائزة انتباه امل�شاركني
يف االحتفال م�شيدين بدور اجلامعة و�سمعتها الطيبة يف
العامل وقد رد الربوفي�سور �شم�س الدين زين العابدين علي
عدد من الت�سا�ؤالت التي وردت من امل�شاركني عن اجلامعة
وقدم تعريف ًا وافيا عن اجلامعة يف االجتماعات التح�ضريية
لالحتفال.
وبهذه املنا�سبة تتقدم �إدارة اجلامعة ممثلة يف الربوفي�سور
كمال حممد عبيد مدير اجلامعة ونائباه وم�ساعدوه بالتهنئة
احلارة ملن�سوبي اجلامعة بهذا الفوز الباهر والنجاح
امل�ستمر للجامعة يف املحافل املحلية والدولية �سائلني اهلل
ان ينعم علي اجلامعة مبزيد من التميز والنجاح.
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مزرعة اجلامعة بالعيلفون ت�ستقبل
�سفراء الدول العربية باخلرطوم
ا�ستقبلت مزرعة اجلامعة بالعيلفون يف اغ�سط�س املا�ضي
عدد ًا من �سفراء الدول العربية املعتمدين باخلرطوم يف
مقدمتهم ال�سيد ال�سفري حممد ماء العينني عميد ال�سلك
الدبلوما�سي و�سفري اململكة املغربية بال�سودان �إ�ضافة ايل
�سفري اململكة الأردنية الها�شمية وال�سفري الفل�سطيني
وال�سفري الإماراتي وال�سفري املوريتاين و�سفري �سلطنة عمان
حيث كان يف ا�ستقبالهم مبزرعة اجلامعة الربوفي�سور
كمال حممد عبيد مدير اجلامعة والربوفي�سور حامت
عثمان نائب املديرلل�ش�ؤون املالية والإدارية والأ�ستاذ حممد
عبد املعروف م�ساعد املدير للموارد واال�ستثمار واال�ستاذ
بهاري الطيب مدير املزرعة.
يف بداية الزيارة ا�ستمع ال�سادة ال�سفراء ايل �شرح عن

املزرعة من ال�سيد مدير اجلامعة والذي ا�ستعر�ض الأهداف
احلقيقية للمزرعة م�شري ًا ايل انها ن�ش�أة لتغطي احتياجات
اجلامعة من غزاءات الطالب �إ�ضافة ايل اال�ستفادة منها
كحقل لطالب كلية تكنلوجيا الإنتاج الزراعي واحليواين
معدد ًا منتجات املزرعة و�أق�سامها املختلفة ،عقب ذلك
طاف وفد ال�سفراء العرب علي اق�سام املزرعة املختلفة حيث
تفقدوا حظائر الدواجن واالبقار والبيوت املحمية م�شيدين
بالتجربة املتميزة ملزرعة اجلامعة م�شريين ايل �أنها �أنها
متثل منوذج ًا متفرد ًا يجب تطويرها وزيادة االهتمام
بها و�أ�شاد ال�سفري املغربي وعميد ال�سلك الدبلوما�سي
حممد ماء العينني بتطور املزرعة واحتواءها علي كافة
االحتجاجات الغذائية والتدريبية لطالب اجلامعة.
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اجلامعة ت�ست�ضيف االحتفال بيوم الإح�صاء االفريقي

و�سط تظاهرة كربي ا�ست�ضافت اجلامعة يف نوفمرباملا�ضي
االحتفال بيوم الإح�صاء االفريقي الذي نظمه اجلهاز املركزي
للإح�صاء بالتعاون مع كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية بت�شريف
الأ�ستاذ جمال �إبراهيم حممود وزير الدولة بوزارة جمل�س
الوزراء والربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة ونواب
املدير وم�ساعدوه وجمع غفري من �أ�ساتذة اجلامعة وطالبها
ومن�سوبي اجلهاز املركزي للإح�صاء واجلهات ذات ال�صلة.
اجلامعة حتيي �ضيوفها باللغات الإفريقية
يف بادرة نالت اعجاب احل�ضور رحبت اجلامعة يف بداية
االحتفال ب�ضيوفها باللغات االفريقية املوجودة باجلامعة حيث
مت الرتحيب بال�ضيوف باللغة ال�سواحلية ولغة الهو�سا واللغة
ال�صومالية ولغة الولوف مما عك�س التنوع الكبري املوجود داخل
اجلامعة  .
مدير اجلهاز املركزي يثمن دور جامعة افريقيا
يف �إجناح االحتفال   
  ويف كلمته امام االحتفال ثمن الدكتور كرم اهلل علي عبد الرحمن
مدير اجلهاز املركزي للإح�صاء دور جامعة افريقيا يف �إجناح
فعاليات االحتفال م�شري ًا ايل ان اختيار اجلهاز للجامعة لإقامة
االحتفال ي�أتي مت�شي ًا مع ر�سالتها م�ضيف ًا ان الإح�صاء يف افريقيا
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يواجه عدد ًا من العقبات منها �ضعف التمويل وك�شف عن ا�ستعدادهم
لإجراء �إح�صاء �سكاين يف العام 2017م
مدير اجلامعة ي�شدد على �أهمية الإح�صاء لأي عمل بياين
من جانبه �أ�شار الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة ايل
�أهمية الإح�صاء لأي عمل بياين م�ستعر�ض ًا جتربة اجلامعة يف التحقق
من املعلومات من م�صادرها م�ست�شهد ًا بالتقرير اال�سرتاتيجي
الأفريقي الذي ت�صدره اجلامعة �سنوي ًا و�أ�ضاف ان اجلامعة تعتمد
يف معلوماتها على م�صادر حقيقية متمثلة يف طالبها الذي ينت�شرون
يف  83دولة حول العامل م�ؤكد ًا اهتمام اجلامعة بتقدمي �صورة حققية
لأفريقيا.
وزير الدولة بوزارة جمل�س الوزراء ي�ؤكد دعمه واهتمامه
باجلهاز املركزي للإح�صاء
ويف كلمته امام االحتفال حيا وزير الدولة بوزارة جمل�س الوزراء
جمال حممود �إبراهيم حيا جامعة افريقيا العاملية مب�ساهمتها
يف تعليم وتدريب الكوادر االفريقية واكد دعمهم واهتمامهم يف
املجل�س باجلهاز املركزي للإح�صاء وك�شف عن خطة حلو�سبة العمل
الإح�صائي بالبالد.
   هذا وقد �صاحب احتفال اجلهاز املركزي للإح�صاء واجلامعة
معر�ض م�صور بقاعة افريقيا للم�ؤمترات.
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مركز البحوث والدرا�سات االفريقية
ينظم عدداً من الندوات

نظم مركز البحوث والدرا�سات االفريقية خالل العام املا�ضي
عدد ًا من الندوات حيث نظم ندوة عن االنتخابات الرئا�سية يف ت�شاد
(الواقع والتطلعات) قدمها اال�ستاذ ا�سماعيل حممد طاهر املحا�ضر
يف التعليم العايل وا�ستاذ اجلغرافيا ال�سيا�سية بت�شاد واال�ستاذ ادم
يو�سف الباحث واملهتم بال�ش�أن االفريقي وقد �أمن الباحثان علي
�أهمية االنتخابات و�ضرورة امل�شاركة الفاعلة للناخبني وارتفاع الوعي
لدي ال�شعب وامل�شاركة الفاعلة للمجتمع املدين رغم ما�شابها من
بع�ض اجلوانب يف االجراءات عموما .كما اكد د في�صل ح�سن ال�شيخ
علي �ضرورة فهم الواقع املجتمعي وال�سيا�سي يف التناول لالنتخابات
يف افريقيا والبعد الدويل لها  ،بينما �أ�شار اال�ستاذ �سي�سي حممود
من بوركينافا�سو ايل ان االمناط االنتخابية يف افريقيا تكاد تت�شابه
من حيث طبيعة املمار�سة وامل�شكالت
والتجاوزات  ،وتداخل الدكتور عبدالنا�صر
علي الفكي الأ�ستاذ باملركز بانه متفائل
لالنتخابات يف ت�شاد من خالل تنامي الوعي
وامل�شاركة والتجاوب من املجتمع الت�شادي
وان تلك امل�ؤ�س�سات بالإ�ضافة ايل االحزاب
يجب ان متثل �ضمان بالبعد عن العنف
واالقتتال  .هذا وقد �شهدت الندوة ح�ضور ًا
فاع ًال من الباحثني واملهتمني والطالب من
داخل وخارج اجلامعة.

وينظم ندوة عن العالقات االثيوبية الإرتريية
كما نظم املركز ندوة عن م�ستقبل العالقات االثيوبية الأريتريية
�أدارها الدكتور يو�سف خمي�س ابو رفا�س مدير مركز البحوث
مب�شاركة وا�سعة من الباحثني واملهتمني بال�ش�أن االفريقي وافتتح
الندوة الربوفي�سور ح�سن مكي حممد �أحمد اال�ستاذ مبركز البحوث
والدرا�سات االفريقية واخلبري يف ال�ش�أن الأفريقي م�شري ًا يف حديثه
ايل ان العالقة بني اثيوبيا وارتريا حتددها ثالثة حمددات رئي�سية
اولها منظومة البحر االحمر التي تنتمي اليها الدولتني واملحدد الثاين
دول اجلوار بالن�سبة للدولتني �إ�ضافة ايل الظروف الداخلية بالن�سبة
لهما م�ضيف ًا ان اهمية منظومة البحر االحمر تكمن يف اململكة العربية
ال�سعودية وم�صر �إذ ترى م�صر ان اغالق باب املندب فيه اختناق لها
وللعامل لذلك البد من مراعاة م�صر يف عالقات البلدين� ،أما بالن�سبة
لدول اجلوار في�ضيف الربوفي�سور ح�سن مكي ب�أن هنالك قبائل
م�شرتكة بني الدولتني م�ضيف ًا ان ال�صومال دولة مهمة يف حتديد
عالقة البلدين حيث تعترب اكرب حمدد للعالقات االثيوبية الإرتريية
ن�سبة لطول احلدود ال�صومالية مع البلدين �إ�ضافة ايل ان معظم
التجارة الأثيوبية متر عرب االرا�ضي ال�صومالية وتطرق الربوفي�سور
ح�سن مكي ايل عوامل النجاح بالن�سبة للدولتني م�شري ًا ايل ان اثيوبيا
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ا�ستطاعت �أن تنجز د�ستور ًا يف مدة اربعة �سنوات �إ�ضافة ايل موازنتها
بني التنمية والعالقات اخلارجية �إ�ضافة ايل كثافة �سكانها وجناحها
يف جانب التنمية وبناء عالقات مع الواليات املتحدة االمريكية
واالحتاد االوربي اما ارتريا فتعتمد علي بناء الدولة واجلي�ش والأمن
وا�ستطاعت ان تنجح يف ذلك خالل ال�سنوات املا�ضية وبالتايل اهملت
حمددات العالقات اخلارجية كما ا�ستطاعت ارتريا ان تثبت وجودها
يف منظومة البحر االحمر و�أ�شار الربوفي�سور ح�سن مكي ايل ان ارتريا
تريد ان تكون لها اليد العليا يف منظومة البحر الأحمر لكن باملقابل ال
متلك الإمكانات املادية التي توفر لها ذلك م�ضيف ًا ان ا�سرائيل بنت
عالقات ا�سرتاتيجية مع ارتريا لال�ستفادة من �إطاللتها علي البحر
االحمر بينما جند �أنها بنت عالقات تكتيكية مع اثيوبيا بالرغم من
ان اثيوبيا هي الدولة التي متلك العمق اال�سرتاتيجي الن الكني�سة هي
االقرب اىل اليهودية �إ�ضافة اىل ال�سوق االثيوبية .
من جانبه قدم الدكتور املعز ف�ضل ال�سيد حممد رحمة اهلل اخلبري
اال�سرتاتيجي مقرتح للم�صاحلة الأثيوبية الإرترية م�شري ًا ايل ان
ا�ستقرار اثيوبيا وارتريا مفتاح ال�ستقرار ال�سودان والقرن االفريقي
عامة مربز ًا عدد ًا من العنا�صر التي من �شانها ا�صالح العالقات بني
الدولتني اهما تكوين جلان م�شرتكة بني اجلانبني وع�ضوية �إ�شرافية
من بلدان اخري ح�سب الإتفاق ملناق�شة الق�ضايا اخلالفية �أي�ض ًا
�ضرورة تبادل الزيارات علي م�ستوي اللجان والوزراء والر�ؤ�ساء �إ�ضافة
ايل فتح املعابر احلدودية امام حركة التجارة واملواطنني ومراعاة
خ�صو�صية العالقة بني القبائل امل�شرتكة يف مناطق التما�س اي�ض ًا
اقرتح الدكتور املعز ف�ضل عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية بالن�سبة
للدولتني �إ�ضافة ايل عدم الت�صعيد االعالمي
وال�سيا�سي بني البلدين .هذا و�شهدت الندوة
عدد من املداخالت من احل�ضور والباحثني يف
ال�ش�أن االفريقي.
ندوة العالقات الأفريقية
اال�سرائيلية
ونظم املركز ندوة تناولت (العالقات
االفريقية اال�سرائيلية و�أثرها علي الق�ضية
الفل�سطينية قدمها الباحث الفل�سطيني
الدكتور ح�سام الدجني والدكتور عبد الوهاب
الطيب الب�شري املتخ�ص�ص يف ال�ش�أن الأفريقي
والدكتور مهدي دهب رئي�س ق�سم العلوم
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ال�سيا�سية بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية.
وتناول الدكتور ح�سام الدجني الباحث واالكادميي الفل�سطيني
مو�ضوع العالقات االفريقية الإ�سرائيلية والق�ضية الفل�سطينية ،
مبينا ان ال�سيا�سية الإ�سرائيلية تقوم علي حموري االمن وال�شرعية
يف كل دول العامل لذلك تعمل علي ك�سب الدول االفريقية م�ستغلة
حالة الرتدي االقت�صادي وعدم اال�ستقرار ولذا ا�صبح لديها عالقات
مع  40دولة افريقية وع�شر �سفارات يف افريقيا ،ويف ذات االطار
ا�شار الدجني ايل الدور االفريقي التاريخي الفريقيا يف الق�ضية
الفل�سطينية وا�شار الدكتور عبدالوهاب الطيب الباحث باملركز
ايل التحوالت ال�سيا�سية واملحاور التي ت�شكلت يف املنطقة وت�أثرياتها
علي جممل الق�ضايا يف املنطقة ومنها الفل�سطينية مطالب ًا بتفعيل
العمل ال�شعبي واالهلي لدعم الق�ضية  ،م�شري ًا ايل ان دور البحوث
والدرا�سات مهمة يف هذا اجلاب وابتدر الدكتور مهدي دهب رئي�س
ق�سم العلوم ال�سيا�سية بكلية االقت�صاد حديثه ب�أهمية البحث العلمي
يف درا�سة الواقع وا�سرتاتيجيات امل�ستقبل خا�صة وان ا�سرائيل ت�ستغل
بع�ض الدول االفريقية يف حتقيق اجندتها يف االنت�شار واالحتواء و�شد
االطراف.
اجلدير بالذكر ان الندوة ادارها اال�ستاذ الباحث الت�شادي ادم
يو�سف وتداخل فيها اي�ضا د كمارا عبا�س رئي�س رابطة خريجي
اجلامعة والباحث عمر املفازي من كينيا وكذك اال�ستاذ عمار عبد
العاطي من مركز الرا�صد للدرا�سات وابوعبيد عبداهلل من مركز
ا�ست�شراق امل�ستقبل.
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كلية الرتبية تكرم الدكتور عادل ا�سحق ويلقي
حما�ضرة عن جتربته يف درا�سة الدكتوراة ب�أملانيا

نظمت كلية الرتبية يف نوفمرب املا�ضي بقاعة افريقيا
للم�ؤمترات حفل تكرمي للدكتور عادل ا�سحق عبد اهلل احلائز
علي درجة الدكتوراة يف علم النف�س اللغوي من جامعة اليبزج
ب�أملانيا �شرف الإحتفال الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير
اجلامعة والدكتور �سمري قر�شي حممد نائب املدير لل�ش�ؤون
العلمية والثقافية واال�ستاذ حممد عبد املعروف م�ساعد
املدير للموارد �إ�ضافة ايل عدد كبري من عمداء الكليات
ومدراء الإدارات باجلامعة.
يف بداية الإحتفال حتدث الدكتور ابراهيم اخل�ضر عميد
كلية الرتبية م�شري ًا ايل �أن ماحققه الدكتور عادل ا�سحق
ميثل ظاهرة وقوة عزمية وهمة عالية تفتخر بها جامعة
افريقيا العاملية م�ضيف ًا ان الدكتور عادل تعلم واجاد ع�شرة
لغات خالل درا�سته ب�أملانيا.
من جهته قدم الدكتور عادل ا�سحق �شكره لإدارة اجلامعة
وكلية الرتبية علي تكرميه متقدم ًا بال�شكر لعدد كبري من
الذين وقفوا ايل جانبه طوال م�سريته يف درا�سة الدكتوراة
م�ستعر�ض ًا جانب ًا من رحلته من ود احلليو ايل مدينة اليبزج
الأملانية وهي فرتته يف درا�سة الدكتوراة ووعد يف ختام

حما�ضرته بامل�ساهمة يف تطوير اجلامعة وحتفيز الطالب
علي الإجتهاد يف طلب العلم م�ضيف ًا �أن عودته للجامعة كانت
رد ًا لدين اجلامعة عليه بالرغم من العرو�ض الكبرية التي
تلقاهال للعمل يف عدد من الدول االوربية واخلليجية.
اما الربوفي�سور كمال حممد عبيد فقد �أ�شاد ب�صرب ومثابرة
الدكتور عادل منذ التحاقة باجلامعة يف العام 2007م م�شري ًا
ايل ان اجلامعة غنية بالكوادر لذلك ينبغي للكليات �أن تنقب
عن هذه املواهب لتقدمها للنا�س و�أ�شاد بروح الإنتماء للجامعة
التي يتمتع بها الدكتور عادل ا�سحق بالرغم من العرو�ض
الكثرية التي تلقاها للعمل خارج ال�سودان م�ضيف ًا ان مثل هذه
الروح هي التي تبني امل�ؤ�س�سات وت�ؤ�س�سها معلن ًا �أن اجلامعة
قد �سمت العام 2017م بعام البحث العلمي الذي ي�ساهم يف
خدمة املجتمع ويف حل عدد من امل�شكالت مهما كانت التكلفة
املادية �إ�ضافة ايل �سعي اجلامعة ايل تطبيق الإمتحانات
الإلكرتونية يف جميع كلياتها بحلول العام 2017م.
هذا وقدم ال�سيد مدير اجلامعة درع ًا تكرميي ًا وجائزة
مالية للدكتور عادل ا�سحق.
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املدير العام ملجموعة �سوداتل يزور كلية الإعالم

ا�ستقبلت كلية الإعالم يف نوفمرب املا�ضي البا�شمهند�س طارق
حمزة املدير العام ملجموعة �سوداتل برفقة مدير امل�شروعات
ومدير ال�شبكات بال�شركة حيث كان يف ا�ستقبالهم بالكلية
الدكتور مو�سي طه تاي اهلل عميد كلية الإعالم بح�ضور الأ�ستاذ
معت�صم ف�ضل مدير �إذاعة راديو �إفريقيا والربوفي�سور عو�ض
ابراهيم عو�ض مدير قناة العاملية وعدد من �أ�ساتذة كلية الإعالم
حيث تناولت الزيارة كيفية خلق �شراكة بني �شركة �سوداتل وكلية
الإعالم مب�ؤ�س�ساتها املختلفة.
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يف بداية الزيارة رحب الدكتور مو�سي طه عميد الكلية بزيارة
املدير العام ملجموعة �سوداتل والوفد املرافق له مقدم ًا �شرح ًا
وافي ًا عن تطور الكلية ون�ش�أة �إذاعة راديو �إفريقيا والتح�ضريات
اجلارية لإنطالق بث قناة العاملية يف يناير القادم.
من جانبه �أ�شاد البا�شمهند�س طارق حمزة مدير جمموعة
�سوداتل بالتطور الكبري الذي وجدوه يف كلية الإعالم مب�ؤ�س�ساتها
الإعالمية املختلفة م�شري ًا ايل ان جامعة افريقيا العاملية جعلت
من ال�سودان القلب الناب�ض لإفريقيا وذلك بتخريجها لزعماء
وقادة امل�ستقبل يف �إفريقيا و�أكد رغبتهم الكبرية يف �شركة
�سوداين بالدخول يف �شراكة ذكية مع اجلامعة وجعل اجلامعة
بوابة ل�سوداتل علي �إفريقيا والعامل �أجمع كما وعد بتوفري الدعم
الالزم لكلية الإعالم و�إذاعة اجلامعة وقناتها حتي ت�ؤدي هذه
امل�ؤ�س�سات ر�سالتها �إ�ضافة ايل التزام �شركة �سوداين بتو�صيل
كافة �شبكات التوا�صل باجلامعة بنهاية الربع االول من العام
2017م.
عقب ذلك طاف وفد �سوداتل علي عدد من كليات اجلامعة حيث
زاروا كليات التمري�ض واملختربات الطبية وجممع الإدارة �إ�ضافة
اىل تفقده لإذاعة راديو �إفريقيا و�إ�ستديوهات قناة العاملية.
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الأ�سبوع الإر�شادي العا�شر العام 2016م
�أقامت عمادة �ش�ؤون الطالب الأ�سبوع الإر�شادي العا�شر افتتاح املعر�ض الإر�شادي امل�صاحب وذلك مبدخل كليتي
حتت �شعار الآية الكرمية (ويف �أنف�سكم �أفال تب�صرون) الرتبية والآداب .
الذاريات  ، 21خالل الفرتة من الأحد  27نوفمرب وحتى برنامج املحا�ضرات :
الأربعاء  30نوفمرب 2016م وقد ا�شتمل الأ�سبوع على �أو ًال  :حما�ضرات خا�صة بالطالب:
برنامج للمحا�ضرات وجل�سات �إر�شادية ومراكز �إر�شادية كانت هنالك حما�ضرة قيمة بعنوان (�شعار الأ�سبوع)
�إ�ضافة �إىل املعر�ض امل�صاحب والذي ت�ضمن العديد من (ويف �أنف�سكم �أفال تب�صرون) قدمها ف�ضيلة ال�شيخ حممد
اللوحات الإر�شادية �إ�ضافة �إىل الكتب .
عثمان �أحمد �إ�سماعيل بتاريخ االثنني 2016/11/28م
افتتح الأ�سبوع �صبيحة الأحد  27نوفمرب 2016م عند بامل�سجد العتيق باجلامعة عقب �صالة املغرب .وقدمت
ال�سـ10ــاعة �صباح ًا بالقاعة الكربى باملركز الإ�سالمي حما�ضرة مهمة بعنوان (الغزو الثقايف الغربي وم�ستقبل
الأفريقي وذلك بت�شريف عدد كبري من ال�سادة عمداء ال�شباب امل�سلم) قدمها الدكتور �أحمد الزين �أحمد بتاريخ
الكليات ومدراء املراكز
ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أ�ساتذة
اجلامعة وجمع غفري
من الطالب والطالبات
وقد ا�ستهل الربنامج
ب�آيات بينات من كتاب
اهلل الكرمي ثم بدء
الربنامج اخلطابي الذي
تخللته فقرات �إبداعية
طالبية نالت ا�ستح�سان
احلا�ضرين  .وقد مت
العـدد الثاين ع�شر  -يناير 2017 -م
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االثنني 2016/11/28م مب�سجد الرو�ضة عقب �صالة
املغرب �أدار اللقاء �أ .عثمان حممد علي
وقدمت حما�ضرة بعنوان (ال�صحة النف�سية لدى
الطالب اجلامعي) قدمها د .زين العابدين �أحمد
امل�صطفى � -إدارة الإر�شاد النف�سي (طالب) بتاريخ
الثالثاء 2016/11/29م بقاعة ابن �سينا باملجمع الطبي
ال�سـ 11ــاعة وحتى ال�س ــ12:30ـ ــاعة ظهر ًا .
ثاني ًا  :حما�ضرات خا�صة بالطالبات:

كانت هنالك حما�ضرة بعنوان (كيف حتافظني على
�صحتك النف�سية) قدمتها كل من د .هاجر �إدري�س علي
– د� .آ�سيا عبدالقادر حممد وذلك يوم الأحد املوافق
2016/11/27م مبركز الطالبات وقدمت حما�ضرة
بعنوان (كيف ن�صنع النجاح؟) قدمتها د� .آ�سيا عبدالقادر
حممد يوم الثالثاء املوافق 2016/11/29م وقدم د .عمر
طه احلاج نائب عميد �ش�ؤون الطالب حما�ضرة بعنوان
(دور الطالبة اجلامعية يف املجتمع) وذلك يوم الثالثاء
املوافق 2016/11/29م وقدمت حما�ضرة بعنوان (�أثر
العبادات على ال�صحة النف�سية) قدمتها د .هالة ها�شم
–الأ�ستاذة بكلية الدرا�سات الإ�سالمية يوم الأربعاء
2016/11/30م
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برنامج املراكز الإر�شادية:
كانت هنالك �أربع مراكز �إر�شادية وذلك بكل من املجمع
الطبي – كلية الطب – ومركز بكلية الآداب– ومركز
ب�إدارة الإر�شاد النف�سي مبركز الطالبات �إ�ضافة �إىل
املركز الإر�شادي ب�إدارة الإر�شاد النف�سي (طالب)
وذلك بداخلية املهدي ظلت هذه املراكز ت�ؤدي خدماتها
الإر�شادية والتوجيهية للطالب والطالبات طوال �أيام
الأ�سبوع.
برنامج املعر�ض امل�صاحب:
تخريت اللجنة املنظمة للأ�سبوع مدخل كليتي الرتبية
والآداب مقر ًا للمعر�ض الإر�شادي امل�صاحب وقد ت�ضمن
املعر�ض لوحات �إر�شادية وتوجيهية كما ح�شد باملعر�ض
العديد من امل�صنفات الرتبوية والنف�سية.
برنامج اخلتام:
اختتم برنامج الأ�سبوع مبحا�ضرة كربى بعنوان (الو�سطية
واالعتدال ا�ستقرار للنف�س ومنهج للحياة) قدمها الدكتور
�أحمد الزين �أحمد يوم الأربعاء بتاريخ 2016/11/30م
بامل�سجد العتيق عقب �صالة املغرب �أدار اللقاء د .زين
العابدين �أحمد امل�صطفى وذلك بح�ضور عميد �ش�ؤون
الطالب د� .أحمد الريح يو�سف �أبو عاقلة ود .عمر طه
احلاج نائب عميد �ش�ؤون الطالب مع ح�ضور جمع غفري
من الطالب .
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اجلمعية ال�صيدالنية تنظم املعر�ض
ال�صيدالين الثالث بكلية ال�صيدلة

بح�ضور الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة والدكتور �سمري
قر�شي حممد نائب املدير لل�ش�ؤون العلمية والثقافية والأ�ستاذ �أ�سامه
مريغني را�شد م�ساعد املدير للمتابعة والتن�سيق الإداري والدكتورة
�أ�سماء نور الدائم عميد كلية ال�صيدلة وعدد من عمداء و�أ�ساتذة
الكليات نظمت اجلمعية ال�صيدالنية بكلية ال�صيدلة فعاليات
املعر�ض ال�صيدالين للكلية حيث احتوي برنامج االفتتاح علي عدد
من الفقرات والكلمات.
يف بداية حفل االفتتاح حتدثت الدكتورة ا�سماء نور الدائم عميدة

الكلية والتي حيت يف كلمتها عمداء
الكلية ال�سابقني جلهودهم يف تطوير
الكلية م�شرية ايل ان كلية ال�صيدلة
ت�شهد تطور ًا كبري ًا مما جعل خريجيها
يقودون جمتمعاتهم وينالون الإعجاب
والتقدير م�ضيفة بان املعر�ض ي�شمل
كافة اق�سام وتخ�ص�صات الكلية
املختلفة.
ال�سيد مدير اجلامعة خاطب افتتاحية
الأ�سبوع م�شيد ًا بتميز طالب ال�صيدله
و�إحرازهم لعدد من اجلوائز يف
م�شاركاتهم يف الفعاليات اخلارجية
مطالب ًا مبزيد من اجلهد حتي
حتافظ الكلية علي مكانتها بني كليات
ال�صيدلة ال�سودانية وك�شف عن خطه
لتطوير الكلية يف كافة جوانبها.
عقب ذلك �إفتتح الدكتور �سمري قر�شي حممد نائب املدير لل�ش�ؤون
العلمية والثقافية املعر�ض امل�صاحب لفاعليات الأ�سبوع وذلك برفقة
اال�ستاذ �أ�سامة مريغني را�شد م�ساعد املدير للتن�سيق واملتابعة
والدكتور مو�سي طه عميد كلية الإعالم وعدد كبري من عمداء
الكليات وطاف �سيادته علي �أق�سام املعر�ض م�شيد ًا بامل�ستوي العايل
للطالب والتنظيم الدقيق للمعر�ض واعد ًا برعاية الأ�سبوع �سنوي ًا
ن�سبة ملايحتويه علي جتارب مفيده للطالب.
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اجلامعة ت�شارك يف املنتدي الدويل
حول ا�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية بتون�س
�شاركت جامعة افريقيا العاملية ممثلة يف ادارة تقانة
املعلومات وال�شبكات يف املنتدى الدويل حول ا�ستخدام
احلو�سبة ال�سحابية خلدمة التعليم يف الدول العربية الذي
انعقد يف تون�س يف الفرتة من  6-5اكتوبر 2016م حيث مثل

34

ادارة تقانة املعلومات اال�ستاذ م�صطفى ابراهيم ح�سن
رئي�س وحدة املوقع واملحتوي الرقمي وهدف املنتدي ايل
ت�سليط ال�ضوء على نتائج الدرا�سة التي اعدتها (الك�سو)
واالحتاد الدويل لالت�صاالت.
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اجلامعة تتعاون مع املجل�س الأوروبي لالنعا�ش
نظمت اجلمعية الطبية لطالب افريقيا
بجامعة افريقيا العاملية بالتعاون مع
املجل�س الأوربي للإنعا�ش واملجل�س
القومي ال�سوداين للتخ�ص�صات الطبية
دورة تدريبية يف الإنعا�ش احليوي
با�ستخدام جهاز الرجفان الآيل
اخلارجي حيث �شارك يف الدورة  ١٢من
خريجي اجلامعة وطالبها يف امل�ستويني
اخلام�س والرابع من خمتلف الكليات
الطبية واجلن�سيات وعربت الدكتورة
�سارة م�شرفة الدورة عن �سعادتهم
بالأداء املتميز للم�شاركني يف الدورة
و ن�صحتهم بتقدمي ما اكت�سبوه من معلومات �إىل
زمالئهم يف اجلامعة وبالدهم عند عودتهم وت�سخريها
يف امل�ساهمة لإنقاذ احلياة يف مهنتهم الطبية .وجاءت
الدورة بت�شريف الربوفي�سور ال�شيخ حمجوب املعروف
بلقب "ملك املاي�ستوما" مدير مركز التطوير العلمي
باملجل�س القومي ال�سوداين للتخ�ص�صات الطبية الذي

�شجع امل�شاركني بتذكريهم بدورهم ك�أطباء امل�ستقبل
يف جمال ال�صحي ويف اخلتام ،عرب د .عمر العادل
عميد كلية الطب بجامعة �إفريقيا العاملية وم�شرف
اجلمعية عن �أهمية هذه الدورات لطالب الطب
م�ؤكد ًا اهتمام اجلامعة بالإعداد اجليد لطالبها و�أن
اجلامعة م�ستعدة لقيام مثل هذه الدورات مقدم ًا
ال�شكرايل �إدارة اجلامعة لإجناح الربنامج.
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كلية علوم التمري�ض حتتفل بخريجاتها

نظمت كلية علوم التمري�ض يف �سبتمرب املا�ضي حفل تخريج
طالبات الدفعة ال�سابعة بح�ضور الدكتور اب�شر عمر ح�سن
عميد الكلية والدكتور ابراهيم فتح الرحمن عميد كلية علوم
املختربات الطبية و�أ�ساتذة كلية التمري�ض و�أ�سر الطالبات
حيث ا�شتمل االحتفال علي عدد من الفقرات املتنوعة ايل
جانب مقطوعات من فرقة �سالح املو�سيقي.
يف بداية االحتفال حتدثت اخلريجة �شيماء حممد �سليمان
رئي�س جمعية علوم التمري�ض �إنابة عن اخلريجات مقدمة
ال�شكر لكل اجلهات التي �ساهمت يف �إجناح احلفل ومن ثم
قدمت �شكرها للجامعة والكلية و�أ�ساتذتها علي رعايتها الفائقة
للطالبات حتي و�صلن ايل اعتاب التخرج ووعدت بتوا�صل
اخلريجات مع الكلية وامل�شاركة يف براجمها.
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من جانبه �أ�شاد الدكتور اب�شر عمر ح�سن عميد كلية علوم
التمري�ض بطالبات الدفعة ال�سابعة مقدم ًا لهن عدد من
الن�صائح مطالب ًا اخلريجات ب�ضرورة التوا�صل مع اجلامعة
والكلية.
عقب ذلك مت تكرمي اخلريجات من قبل �إدارة الكلية لينتهي
يوم خالد من ايام كلية علوم التمري�ض.
وانه البد من الإ�شادة باخلريجات و�أ�سرة كلية علوم التمري�ض
علي الإاتزام التام مبوجهات ديننا احلنيف وااللتزام بقيم
جامعة افريقيا العاملية وقد جتلي ذلك يف حفل التخريج
الذي جاء ي�شبه هذه امل�ؤ�س�سة التي قامت علي القيم واالخالق
الفا�ضلة فال�شكر كل ال�شكر لطالبات كلية علوم التمري�ض علي
هذه اللوحة الراقية والنموذج امل�شرف جلامعة افريقيا العاملية.
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وفد من م�ؤ�س�سة �إقر�أ يزور اجلامعة
ا�ستقبلت اجلامعة يف اكتوبر 2016م وفد ًا من م�ؤ�س�سة �إقر أ�
�ضم الأ�ستاذ احمد ابراهيم حمجوب من�سق امل�شروعات
التعليمية بامل�ؤ�س�سة والدكتور زيادة �ساتي م�س�ؤول اعمال
ال�شيخ �صالح الكامل بال�سودان وامل�ست�شار القانوين ملجموعة
دلة الربكة حيث كان يف ا�ستقبالهم ب�صالون ال�ضيافة
ب�إدارة اجلامعة الربوفي�سور كمال حممد عبيد
مدير اجلامعة بح�ضور الدكتور �سمري قر�شي
حممد نائب املدير لل�ش�ؤون العلمية والثقافية
والأ�ستاذ حممد عبد املعروف م�ساعد املدير
للموارد واال�ستثمار.
ورحب ال�سيد مدير اجلامعة بزيارة الوفد معلن ًا
عن ا�ستعداد اجلامعة للتعاون الكامل مع م�ؤ�س�سة
�إقر�أ وقدم تنوير ًا للوفد عن �إذاعة وتلفزيون

اجلامعة وطبيعة براجمهما.
من جانبه �أ�شاد الدكتور زيادة �ساتي م�س�ؤول اعمال ال�شيخ
�صالح الكامل بال�سودان بدور جامعة افريقيا العاملية
ومتقدمه الفريقيا والعامل اال�سالمي مقرتح ًا ترتيب زيارة
لل�شيخ �صالح الكامل للجامعة �إ�ضافة ايل اعداد ت�صور
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لقناة العاملية لرفعه لل�شيخ �صالح لتحديد جماالت التعاون.
من جانب �آخر ا�ستمع الوفد اي�ض ًا ايل تنوير عن مزرعة
اجلامعة من اال�ستاذ حممد عبد املعروف م�ساعد املدير
للموارد م�شيدين بالتجربة م�ؤكدين رغبتهم يف الإ�ستفاده
من خربات مزرعة اجلامعة يف �إن�شاء مزارع ال�شيخ �صالح
الكامل.
وفد املنظمة يزور مزرعة اجلامعة
�ضمن برنامج زيارته للجامعة زار مزرعة اجلامعة وفد
من م�ؤ�س�سة �إقر�أ الإن�سانية وجمموعة دل الربكة حيث �ضم
الوفد الدكتور زيادة �ساتي م�س�ؤول اعمال ال�شيخ �صالح كامل
بال�سودان وامل�ست�شار القانوين ملجموعة دل الربكة والدكتور
احمد ابراهيم حمجوب من�سق الربامج التعليمة مب�ؤ�س�سة
�إقر�أ ومدير بنك الربكة حيث رافقهم خالل الزيارة
الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة والربوفي�سور
حامت عثمان حممد خري نائب املدير لل�ش�ؤون املالية والإدارية
واال�ستاذ ا�سامة مريغني م�ساعد املدير للتن�سيق واملتابعة
الإدارية وعمداء �ش�ؤون الطالب والإنتاج الزراعي والإدارة
الفنية للمعامل وعدد من من�سوبي اجلامعة حيث وقف الوفد
علي العمليات الفالحية باملزرعة وعمليات الإنتاج احليواين
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وحظائر الدواجن والأبقار والبيوت املحمية.
ورحب الربوفي�سور كمال عبيد مدير اجلامعة يف بداية
الزيارة بوفد امل�ؤ�س�سة م�ؤكد ًا ا�ستعداد املزرعة للتعاون التام
مع امل�ؤ�س�سة يف كافة العمليات الزراعية.
كما حتدث عميد �ش�ؤون الطالب ومدير املزرعة وعميد
كلية تقانة الإنتاج الزراعي عن احتياجات غذاءات الطالب
واحتياجات املزرعة.
من جانبه �أ�شاد الدكتور زيادة �ساتي م�س�ؤول اعمال ال�شيخ
�صالح الكامل بال�سودان وامل�ست�شار القانوين ملجموعة دلة
الربكة بالتجربة املتفردة ملزرعة اجلامعة م�ؤكد ًا رغبتهم يف
اال�ستفادة من اخلربات الكبرية للمزرعة يف كافة املجاالت
الزراعية
فيما �أ�شار الدكتور �أحمد ابراهيم حمجوب من�سق
امل�شروعات التعليمية مب�ؤ�س�سة �إقر�أ ايل �ضرورة �أن تغذي
كلية االنتاج الزراعي واحليواين باجلامعة القارة االفريقية
بالكوادر امل�ؤهلة واملدربة يف جماالت الزراعة والإنتاج
احليواين الن افريقيا حتتاج لذلك
ويف ختام الزيارة قام ال�سيد مدير اجلامعة برفقة وفد
م�ؤ�س�سة �إقر�أ بزيارة ملزرعة دل الربكة بالعيلفون.
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اجلامعة ت�ست�ضيف امللتقى الأول للنقابة
العامة للعاملني بالتعليم العايل
ا�ست�ضافت الهيئة الفرعية لنقابة العاملني
باجلامعة يف اكتوبر من العام 2016م بقاعة
افريقيا للم�ؤمترات امللتقي االول للنقابة العامة
للعاملني بالتعليم العايل ور�ؤ�ساء الهيئات النقابية
الفرعية باجلامعات ال�سودانية وذلك بح�ضور
وم�شاركة الأمني العام الحتاد نقابات عمال
ال�سودان.
يف بداية امللتقي حتدث الدكتور ابراهيم اخل�ضر
احل�سن رئي�س الهيئة الفرعية لنقابة العاملني
باجلامعة مرحب ًا بامل�شاركني يف امللتقي بجامعة

افريقيا العاملية معرب ًا عن �سعادتهم يف الهيئة
الفرعية لنقابة العاملني باجلامعة با�ست�ضافة هذا
امللتقي م�شري ًا ايل �ضرورة موا�صلة هذه امللتقيات
ملافيها من فوائد يجنيها العاملني بالتعليم العايل
كما ا�ستمع امللتقي لتقرير النقابة العامة للعاملني
بالتعليم العايل والذي قدمه االمني العام للهيئة
�إ�ضافة ايل مداخالت من امل�شاركني من النقابات
املختلفة.
هذا ومت التوقيع علي مذكرة تفاهم بني النقابة
العامة لعمال التعليم العايل والتعليم الإلكرتوين.
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كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية تنظم حما�ضرة
عن العالقة بني ال�سودان وجنوب ال�سودان

نظمت كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية
و�ضمن ان�شطتها املتعدده بقاعة افريقيا
للم�ؤمترات ندوة بعنوان (العالقة بني
ال�سودان وجنوب ال�سودان ودورها يف
ا�ستقرار وتقدم الإقليم) قدمها الربوفي�سور
بيرت وورد ا�ستاذ العلوم ال�سيا�سية باجلامعات
الربيطانية مب�شاركة الدكتور لوال دينق وذلك

40

بح�ضور الدكتور م�صطفي عثمان ا�سماعيل
رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة والربوفي�سور
كمال حممد عبيد مدير اجلامعة والدكتور
خ�ضر هارون عميد كلية االقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سية و�شهدت املحا�ضرة ح�ضور ًا مميز ًا
من �أ�ساتذة اجلامعة وطالب الدرا�سات العليا
والباحثني.
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نافذة �إفريقية

الربوف�سري كمال
حممد جاه اهلل اخل�ضر

كلية الأل�سن -جامعة �إفريقيا العاملية

الوضع اللغوي
يف تشــــاد

تتخذ جمهورية ت�شاد من و�سط �إفريقيا موقعا لها ،وذلك بني درجتي خط
العر�ض  8درجة ،و 23درجة �شماال ،وبني درجتي خط الطول  14درجة ،و24
درجة �شرقا ،مب�ساحة تقدر بـ  1.284.000كلم مربع .وقد هي�أت هذه امل�ساحة
الكبرية ،التي ت�سكنها حوايل  11مليون ن�سمة� ،أن ت�أتي ت�شاد يف املرتبة اخلام�سة
من حيث امل�ساحة يف �إفريقيا ،بعد ال�سودان(قبل انف�صال اجلنوب يف يوليو
 )2011واجلزائر وليبيا وجمهورية الكنغو الدميقراطية.
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�إن الناظر للأطال�س اخلا�صة بقارة �إفريقيا
 لريى بو�ضوح �أن جمهورية ت�شاد جتاور �ستدول ،هي ال�سودان من جهة ال�شرق ،وليبيا من
جهة ال�شمال ،والنيجر من جهة ال�شمال الغربي،
ونيجرييا والكامريون من جهة الغرب ،وجمهورية
�إفريقيا الو�سطى من جهة اجلنوب .وال �شك �أن
لهذا املوقع �أهميته اجليو�سا�سية ،على الرغم �أن
ت�شاد دولة مغلقة ،بالإ�ضافة �إىل الأهمية التاريخية
لها� ،إذ ظلت معربا لكثري من اجلماعات الإثنية،
ال �سيما العربية ،وكذلك الدين الإ�سالمي لو�سط
وغرب �إفريقيا.
كما يرى الناظر يف الأطال�س نف�سها ،طبوغرافيا
42

هذه الدولة التي من جملتها مرتفعات وجبال مثل
تب�ستي و�أنيدي ،وبحريات مثل ت�شاد والفرتى،
و�أنهار مثل �شاري ولوغون ،ووديان مو�سمية مثل
�أزوم والبطحاء.
من حيث ال�سكان وفقا للمو�سوعة العربية العاملية،1
ووفقا لـ The World 2Book Encyclopedia
ينتمي الت�شاديون �إىل جمموعات عرقية متنوعة.
والعربية والفرن�سية هما اللغتان الر�سميتان للدولة،
ومع ذلك ف�إن معظم �سكان ت�شاد يتحدثون لغاتهم
 1الموسوعة العربية العالمية ( :)1999المجلد السادس ،مؤسسة
أعمال الموسوعة للنشر والتوزريع ،الرياض :المملكة العربية
السعودية ،ص ص (.)303 -302

2 The World Book Encyclopedia (1992): Vol.(3),
Chicago: World Book, Inc, p.p(366-367).
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املحلية ،وال يعرف القراءة والكتابة �إال حوايل
�سد�س البالغني .ويعي�ش ما يقرب من ثالثة �أرباع
�سكان ت�شاد يف الريف ( ،)%70ويعملون مزارعني
�أو رعاة .ويعي�ش الباقون يف �إجنمينا واملدن
الأخرى ،حيث يعمل �أكرثهم مزارعني .و�أغلب
ال�سكان يف �شمايل ت�شاد من العرب ذوي الب�شرة
ال�سمراء� ،أو �أع�ضاء يف جمموعة تبو العرقية
الإفريقية ،ويعمل معظمهم يف جتارة املا�شية...
واللغة العربية �أكرث اللغات انت�شار يف ال�شمال كما
�أن معظم ال�سكان م�سلمون ...ومعظم ال�سكان يف
جنوبي ت�شاد �إفريقيون �سود من جمموعات عرقية
متنوعة �أكرب هذه املجموعات ،ال�سارا وتعي�ش
�أ�سا�سا يف �أق�صى اجلنوب .ويزرع �سكان اجلنوب
القطن و�أنواعا عديدة من املحا�صيل الزراعية...

وتعترب لغة ال�سارا �أكرث اللغات انت�شارا يف اجلنوب،
ولكن هناك لغات كثرية ،ويعتنق �أغلب ال�سكان يف
اجلنوب ديانات �إفريقية تقليدية ،لكن كثريا منهم
اعتنق الن�صرانية على �أيدي املن�صرين ،الذين
�أدخلوا الن�صرانية يف البالد ،وبد�أوا �أي�ضا النظام
التعليمي يف املدار�س.
وتوا�صل املو�سوعتان ا�ستعرا�ضهما ملو�ضوع
ال�سكان يف ت�شاد بالقول �إن انت�شار التعليم يف
اجلنوب �ساعد على �أن يكون ل�سكان هذا الإقليم
ال�سيطرة وال�سيادة يف ت�شاد .ويرتكز حوايل %80
من مدار�س ت�شاد االبتدائية والثانوية يف مناطق
يعي�ش فيها الذين يتكلمون ال�سارا .و�أغلب رجال
الأعمال واملدر�سني واحلرفيني وموظفي احلكومة،
ي�أتون �أي�ضا من تلك املنطقة .كما يحتوي اجلنوب

مدر�سة
ال�صداقة
ال�سودانية -
الت�شادية
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�أي�ضا على معظم مدن ت�شاد وم�صانعها .ولقد
�أدت الفجوة يف التعليم ،والنمو االقت�صادي بني
�سكان ال�شمال و�سكان اجلنوب �إىل زيادة ال�صراع
بينهما .ويعتقد �سكان ال�شمال ب�أنهم ال يحظون
بنف�س الفر�ص التي تتوافر لدى �سكان اجلنوب.3
يالحظ مما �أوردته املو�سوعتان �أن الثنائية
ب�أنواعها املختلفة هي �سمة جمهورية ت�شاد
احلالية ،ثنائية تعك�س ب�صورة �أو ب�أخرى القابلية
لل�صراع املمتد واال�ستعداد الدائم له� ،إذا مل يتم
التعامل ب�شفافية يف �إدارة هذه الثنائيات البالغة
احل�سا�سية .وتتجلى هذه الثنائيات يف :عرب
و�أفارقة� ،إ�سالم ون�صرانية ،لغة عربية ولغة
فرن�سية� ،شمال وجنوب ،زراعة ورعي� ...إلخ.
دينيا ،ت�شري امل�صادر التي وقف عليها الباحث،
ال �سيما العربية منها� ،4إىل �أن جمهورية ت�شاد
ينتظمها الإ�سالم بن�سبة  ،%80والديانات التقليدية
بن�سبة  ،%10وامل�سيحية بن�سبة  %5من جممل
ال�سكان بالقطر ،غري �أن مو�سى يو�سف عي�سى،
الذي �أ�شار �إىل تلك الن�سب التى مت �إيرادها ،توقع
�أن تكون ن�سبة امل�سلمني يف تلك الدولة قد زادت
لت�صل �إىل ن�سبة  ،%90وذلك العتناق �أعداد كبرية
من وثنيي اجلنوب ،وبع�ض امل�سيحيني للإ�سالم يف
الآونة الأخرية.5
 3لمزيد من المعلومات ،انظر :المرجعين نفسيهما ،الصفحات
نفسها.
 4انظر -مثال -عبد الرحمن عمر الماحي ( :)1992الدعوة
اإلسالمية في إفريقيا في إفريقيا ،الواقع والمستقبل ،الجزائر:
ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية( ،)2بن عكنون،
ص(.)79
 5موسى يوسف عيسى(»:)2004جمهورية تشاد ،الماضي
والحاضر والمستقبل» ،قراءات إفريقية،إصدار المنتدى اإلسالمي،
الرياض :المملكة العربية السعودية ،العدد األول أكتوبر ،ص(.)195
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ومن املعروف �أنه مل يكن يف ت�شاد يف ال�سنوات
الأوىل من القرن الع�شرين م�سيحي واحد ،ولكن
عندما احتلته فرن�سا وب�سطت نفوذها عليه �سخرت
الدين امل�سيحي خلدمة �أهدافها ،وا�ستخدمت
املدار�س لن�شر اللغة الفرن�سية والثقافة الفرن�سية،
وا�ستفادت من االمتيازات التي كان يح�صل عليها
الأفراد من التعاون مع �إداراتها بهدف الق�ضاء
على العربية واحل�ضارة الإ�سالمية والرتاث
القومي الت�شادي ،و�سمحت للمب�شرين الكاثوليك
والربوت�ستان بالعمل وكان ن�شاطهم حم�صورا يف
مناطق اجلنوب حيث توجد القبائل الوثنية.6
احلق �أن امل�ستعمر الفرن�سي �أفلح يف جعل
امل�سيحيني على الرغم من �أنهم �أقلية يتمتعون
ب�أو�ضاع �سيا�سية واقت�صادية وثقافية واجتماعية
متميزة يف هذا البلد الذي تعي�ش فيه غالبية
م�سلمة ،كما �أفلح �أي�ضا يف جعل لغته الفرن�سية
تتمتع بو�ضعية متميزة ،وا�ستطاع �أن يجفف
جماالت عديدة ظلت تتمتع بها اللغة العربية
تاريخيا يف هذا القطر ،كما �سنعرف الحقا.
�إن القراءة الفاح�صة املت�أنية لتقرير �إثنولوج
عن ت�شاد-Ethnologue report for Chad 7
لتعك�س جملة من النقاط ،ت�أتي يف مقدمتها:
�أوال� :أن عدد اللغات املتحدثة يف جمهورية ت�شاد

 6يوسف بريمة سليمان (“ :)2006تشاد الدولة العربية
المجهولة” ،أعمال المؤتمر الدولي اإلسالم في إفريقيا ،مج ،14
ص .ص( 27-26 ،)413 -207نوفمبر ،أقامته جامعة إفريقيا
العالمية ،بالتعاون مع جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية– ليبيا،
وو ازرة اإلرشاد واألوقاف -السودان ،الخرطوم :دار جامعة إفريقيا
العالمية للطباعة ،ص .ص (.)337
See: Lewis, M. Paul(2009): Ethnologue: 7
Languages of the World, Sixteenth edition,
Dallas Tex.: SIL International, or online in:
w.w.w.ehnologue.com/show-country.asp

العـدد الثاين ع�شر  -يناير 2017 -م

هو  133لغة ،منها  131لغة حية ،ولغتان ال يعرف
لهما متحدثون( يف ر�أينا �أن هذا العدد من اللغات
ميكن تقلي�صه �إىل حوايل  120لغة ،لأن هناك عددا
من اللغات ،مثل العربية والفوالنية ت�أتي حتت عدد
من امل�سميات ،وكل واحدة منهما متثل لغة واحدة،
الأوىل وردت بثالثة مداخل يف التقرير ،وكذلك
الثانية).
ثانيا� :أن اللغات الت�شادية املحلية تنتمي �إىل ثالث
�أ�سر من جملة �أربع �أ�سر هي ح�صيلة ت�صنيف
جوزيف غرينبريج للغات املتحدثة يف قارة �إفريقيا.
والأ�سر الثالث هي� :أ�سرة اللغات الإفريقية
الآ�سيوية ،و�أ�سرة اللغات النيلية ال�صحراوية،
و�أ�سرة اللغات النيجر كردفانية(جمموعة اللغات
النيجركنغو).
ثالثا� :أن اللغات املن�ضوية حتت �أ�سرة اللغات
الإفريقية الآ�سيوية متثل حوايل  60لغة ،بينما
متثل اللغات املن�ضوية حتت �أ�سرة اللغات النيلية
ال�صحراوية �أكرث من  40لغة� ،أما اللغات املن�ضوية
حتت �أ�سرة اللغات النيجر كردفانية (جمموعة
النيجر كنغو) فتمثل �أكرث من  20لغة .ويف ر�أينا
�أن تفوق عدد اللغات املن�ضوية حتت �أ�سرة اللغات
الإفريقية الآ�سيوية -ينبع من �أن هناك فرعا من
هذه الأ�سرة ،وهو الفرع الت�شادي ،يتمركز ،ب�صورة
�أ�سا�سية ،يف هذه الدولة ،وهو فرع ،كما تورد بع�ض
كتب ت�صنيف اللغات الإفريقية ي�ضم حوايل 140
لغة.
رابعا� :أن هناك حوايل  15لغة ،من جملة اللغات
املحلية الت�شادية ،يتحدث بها  100.000متحدث
ف�أكرث( 9منها لغات نيلية �صحراوية 4 ،لغات

نيجركردفانية ،لغتان تنتميان �إىل �أ�سرة اللغات
الإفريقية الآ�سيوية)� .أما بقية اللغات وعدد �أكرث
من مائة فتتحدثها �أعداد �أقل ،فبع�ضها تتحدثه
�آالف والبع�ض الآخر مئات ،والبع�ض منها تتحدثه
قلة من الرا�شدين ،مما يجعل الغالبية العظمى من
جممل اللغات املتحدثة يف ت�شاد عر�ضة لالنقرا�ض
يف امل�ستقبل املنظور.
و�إذا انتقلنا ملو�ضوع ال�سيا�سة اللغوية باعتبارها
تعك�س وجها من وجوه الو�ضع اللغوي يف ت�شاد،
ف�إن هذا البلد مل يعرف قبل قدوم اال�ستعمار
الفرن�سي يف نهاية القرن التا�سع ع�شر وبداية
القرن الع�شرين� -سيا�سة لغوية ،تلك التي تعني يف
�أب�سط �صورة التحديد بوا�سطة الدولة و�أجهزتها
املختلفة ،لتنظيم ا�ستخدام اللغات يف جماالت
التعليم والإدارة واملجتمع ،8والتي غالبا ما تكون
�سيا�سات مت�ضمنة يف الد�ستور وت�صريحات رئي�س
الدولة ووزرائه ،وقد تكون ن�صو�صا يف اتفاقات
احلكومة مع جهات �أخرى ،ومنها ما يكون قرارات
املجال�س التي �أوكل لها �أمر التخطيط اللغوي .وما
مييز ال�سيا�سة اللغوية بوجه عام هو �أنها يف �أغلب
الأحيان تكون تعبريا عن توجه ثقايف– �سيا�سي
عام ،و�أحيانا يكون ذلك التوجه حمكوما بالظرف
الوقتي الذي تن�ش�أ فيه هذه ال�سيا�سة .وهذا ما حدث
بال�ضبط يف هذه الدولة التي ا�ستفاد امل�ستعمر
فيها من �إتاحة فر�ص كبرية للغة الفرن�سية ،و�ضيق
اخلناق على اللغة العربية.
ومبجيء امل�ستعمر الفرن�سي لت�شاد �شهدت
 8عشاري أحمد محمود(د ت) »:أطلس لغوي» ،الملتقى الدولي
الثالث في اللسانيات ،تونس :مركز الدراسات واألبحاث االقتصادية
واالجتماعية ،ص .ص(.)545 -544
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البالد �سيا�سية لغوية وا�ضحة ،بتلك ال�صورة
التي �أو�ضحناها يف الفقرة ال�سابقة ،قوامها دعم
لغته(الفرن�سية) وثقافته ب�شتى ال�سبل ،والتنكر
للغة العربية التي مثلت تاريخيا لغة ر�سمية للممالك
الإ�سالمية ،والتي متثل �أهم املكونات االجتماعية
ف�صي
والثقافية للمجتمع الت�شادي املعا�صر.
رّ
الفرن�سية لغة �إدارة دوالب الدولة ،ولغة التعليم
والإعالم الر�سميني ،ولغة الفالح االقت�صادي
واالجتماعي والثقايف ،ولغة ر�سمية وحيدة للبالد
منذ خم�سينات القرن املا�ضي وحتى نهاية
ثمانيناته .وبعبارة جالل عبد املعز(9)2008
كانت اللغة الفرن�سية معززة بقدرات من الإدارة

 9جالل عبد المعز ( :)2008اللغة واإلقليمية في تشاد ،اللغة
والسياسة في إفريقيا ،أعمال المؤتمر الدولي لقسم اللغات -17
 18أبريل ،)118 -84( ،تحرير :عمر عبد الفتاح وصبري سالمة،
معهد البحوث والدراسات اإلفريقية ،جامعة القاهرة ،ص(.)90
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الفرن�سية يف زمن اال�ستعمار ،وبو�سائل �أخرى
كالتعاون وال�ضغط بعد اال�ستقالل ،وبالتايل ف�إن
قوة القانون تدعمها ب�شكل عملي �أكرث من العربية.
ومن جانب �آخر و�ضع اال�ستعمار عراقيل وعقبات
حدت من الوظائف التي ظلت ت�ؤديها اللغة العربية
ّ
عرب حقب التاريخ املختلفة التي مرت بها ت�شاد،
متنا�سيا � -أنها مثلت تاريخيا اللغة الر�سمية
للمجموعات ال�سكانية القاطنة حول بحرية ت�شاد
بحلول القرن الرابع ع�شر امليالدي ،و�أنها اللغة
الر�سمية الوحيدة جلميع املمالك الت�شادية ،و�أنها
لغة العبادة لأكرث من  %80من ال�سكان ،و�أنها لغة
التداول والتجارة والأ�سواق ،و�أنها اللغة امل�شرتكة
 lingua francaبني �سكان ت�شاد على الرغم من
وجود عدد كبري من اجلماعات غري العربية التي
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حتتفظ بلغاتها اخلا�صة.10
احلق �أن امل�ستعمر الفرن�سي �أفلح يف مترير
�سيا�سيته اللغوية ،بدليل �أن ثمارها ما تزال
تقطف ،و�إن و�ضعت اللغة العربية– بن�ص الد�ستور
الت�شادي -لغة ر�سمية مع الفرن�سية ،فيما يعرف
بالثنائية اللغوية .فالفرن�سية وبعد خروج امل�ستعمر
ب�أكرث من  40عاما ما يزال لها احل�ضور املتميز
تقدم
يف �إدارة الدولة ويف تعليمها و�إعالمها ،ومع ّ
العربية يف هذه املجاالت يف ال�سنوات الأخرية �إال
�إن ال�شوط �أمامها طويل لتلحق بركب الفرن�سية
املتقدم.
ّ
كما �أفلح امل�ستعمر �أي�ضا يف جعل هذه ال�سيا�سة
وك�أنها �صراع بني اللغة الفرن�سية واللغة العربية،
متنا�سيا �أن هذه البالد تتكلم يف نواحيها املختلفة
حوايل  120لغة ،كما �أ�شرنا مرارا ،بع�ضها ينتظر
دوره يف تقدمي خدمات خمتلفة (توا�صلية وتوعوية
و�إر�شادية� ...إلخ) يف املجتمعات املتجان�سة لكل لغة
من تلك اللغات.
مهما يكن من �أمر ف�إن �سيا�سة الثنائية اللغوية
املتبعة حاليا يف ت�شاد ،وهي �سيا�سة ن�ص عليها
 10المرجع نفسه ،ص.ص (.)92-91

الد�ستور الت�شادي(وما يرد يف الد�ستور يعترب �أعلى
مرتبة يف ال�سيا�سة اللغوية) -تعد مرحلة مهمة من
املراحل التي مرت بها البالد ،كونه يرد للعربية
مكانتها التي تليق بها ،على الرغم من عدم تطبيق
هذه ال�سيا�سة عمليا بجعل اللغتني على قدم امل�ساواة
يف الوظائف والأدوار الر�سمية ،كما تدل كثري من
امل�صادر التي اطلع عليها الباحث .وقد فهم الباحث
مما ذكر يف هذا املجال �أن الن�ص الد�ستوري مل
يتبع الحقا ب�آليات وا�ضحة ي�سند �إليها �أمر �إنزال
هذا الن�ص �إىل �أر�ض الواقع ،لكن رمزية الن�ص ،يف
ر�أينا ،ال �شك تدعم العربية كثريا بعد طول جتاهل.
بقي �أن ن�شري �إىل �أنه توجد لغات ت�شادية حملية
ت�ستخدم ،حاليا ،يف جمايل الإذاعة والتلفزيون
املحليني ،مثل لغات :ال�سارا ،والقرعان ،والكانيمبو،
والعربية املحلية ،مع مالحظة �أن الإدارت احلكومية
والق�ضاء والتعليم وقفا فقط على الفرن�سية
والعربية.
هذه مالمح �أولية للو�ضع اللغوي يف جمهورية
ت�شاد ،وهي ت�صلح منطلقا مهما ،لتناول و�ضع اللغة
العربية يف هذه اجلمهورية ،ذلك الو�ضع الذي
ي�ستحق �أن يفرد لها عمل علمي م�ستقل.
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�صحة نف�سية

؟

هل ي�ستطيع الإن�سان
�أن يوجه �سلوكه بنف�سه

د .زين العابدين �أحمد امل�صطفى
رئي�س �إدارة االر�شاد النف�سي (طالب)

لقد خلق اهلل الإن�سان يف �أح�سن تقومي ،وزوده
مبنهج متكامل قومي ،يلبي حاجاته اجل�سمية ،وير�ضي
تطلعاته العقلية ،وين�سجم مع عواطفه الوجدانية،
و�أ�شواقه الروحية  ،ويهدف املنهج الإ�سالمي �إىل
حتقيق ال�صحة النف�سية املتكاملة ،و�إن االعتقاد ب�أن
ال عالقة لعلم النف�س بالدين اعتقاد خاطئ ،حيث
تثبت امل�صادر� ،أن علم النف�س ،قد ظل يعتمد على
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الدين ،وي�ستعني به يف م�ساعدة الإن�سان على مواجهة
حلظات الهزمية والي�أ�س والأمل ،و�أن جتاهل ح�ضارة
الغرب لأهمية املعاين الروحية يف عالج اال�ضطرابات
النف�سية ،جعلها اليوم يف م�أزق وهي تكت�شف يوم ًا
بعد يوم� ،أن للإميان دور ًا كبري ًا يف الأن�شطة الذهنية
والوجدانية والف�سيولوجية ،ولقد �أدرك بع�ض علماء
النف�س الغربيني �أهمية الإميان الروحي يف حتقيق
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التوازن النف�سي ،فها هو عامل النف�س
ال�شهري كارل يوجن ،يقول( :مل �أجد
مري�ض ًا واحد ًا من مر�ضاي الذين
كانوا يف الن�صف الثاين من العمر،
من مل تكن م�شكلته الأ�سا�سية هي
افتقاره �إىل وجهة نظر دينية ،حت ّدد
م�ساره يف احلياة)..
لقد خلق اهلل الإن�سان وهو
�أعلم مبن خلق  ،وهو الذي ح ّدد له
الكيفية التي ي�صري بها �سوي ًا  ،حيث
و�ضع اهلل القوانني ال�سماوية التي
حتكم �سلوك الفرد ،وحت ّدد طرق
عالجه ووقايته ،وبد�أت احلقيقة
تت�ضح لعلماء النف�س يوم ًا بعد يوم،
وذلك ب�أن العالج الديني هو العالج
الأجنع لأي �أ�ضطراب نف�سي ،حيث
�إن اهلل هو الذي ح ّدد العالج،
و�أن العلماء والأطباء لي�سوا ب�أعلم
بالإن�سان من خالقه �} :أَلاَ َي ْع َل ُم َم ْن
خَ َلقَ َو ُه َو ال َّل ِط ُ
ري{ امللك،14
يف الخْ َ ِب ُ
كما �أنه البد من �أن يكون الإ�سالم –
خامت الأديان وجوهرها – املرجعية
الأ�سا�سية يف العالج ال�سلوكي .
تعود الأمرا�ض النف�سية والإ�ضطرابات ال�سلوكية
– من املنظور الإ�سالمي – �إىل ال�ضالل والبعد عن
تعاليم الإ�سالم ،حيث �إن ذلك ي�ؤدى �إيل �إرتكاب
املعا�صي ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل الإح�سا�س بالذنب
وتوقع العقاب ،و�ضعف ال�ضمري ،حيث يكون الإن�سان
فري�سة لل�صراع ،و�إن من �أخطر ال�صراعات التي
يعاين منها الإن�سان ،ذلك ال�صراع الذي ين�شب بني

قوى اخلري وال�شر ،بني امليل �إىل احلالل والرغبة يف
احلرام ،بني �شهوات اجل�سد احليوانية و�أ�شواق الروح
املالئكية.
ويرى علماء النف�س امل�سلمون� ،أن �أ�صل ال�صراع
– داخل النف�س الإن�سانية – ين�ش�أ بني النف�س اللوا ّمة
والنف�س الآمارة بال�سوء ،حيث يت�أثر بذلك اطمئنان
النف�س املطمئنة ،ويجمع �أطباء العالج النف�سي على
�أن اخلطيئة ت�ؤدي �إىل ال�شعور بالذنب ،و�إن ذلك هو
العن�صر الأ�سا�سي يف تكوين اال�ضطراب ال�سلوكي
العـدد الثاين ع�شر  -يناير 2017 -م
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واملر�ض النف�سي ،و�إن هذا اال�ضطراب لدي العلماء
امل�سلمني يعود �إىل عدم الطم�أنينة والتي ال تتحـقق
�أ ّال بذك ـ ـ ــر اهلل تعالـ ـ ــى} :ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا
َوت َْط َمئِنُّ ُق ُلو ُب ُهم ِب ِذ ْك ِر اللهّ ِ �أَ َال
وب{
ِب ِذ ْك ِر اللهّ ِ ت َْط َمئِنُّ ا ْل ُق ُل ُ
الرعد. 28
يهدف العالج
الديني �إىل حترير
�أو
املري ـ ـ ـ ــ�ض
امل�ضطرب نف�سي ًا
من م�ش ـ ـ ـ ــاعر
الإث ـ ــتم الت ـ ــي
تهدد طم�أنينته
و�أمنه النف�سـ ـ ـ ـ ــي،
على
وم�ساعدته
تقبل ذاته والتفاعل
مع الآخرين ،ولقد �أثبتت
التجارب العالجية جناح العالج الديني يف معاجلة
الأمرا�ض واال�ضطرابات النف�سية ،ويتطلب العالج
الديني املعالج امل�ؤمن القادر على الإقناع والإيحاء
وامل�شاركة الوجدانية والعالج الديني ميكن �أن
ميار�سه املعالج النف�سي واملوجه واملربي والفقيه،
ا ّال �أن العالج الديني ،يتوقف على اعرتاف املري�ض
وتوبته ،ويت�ضمن االعرتاف �شكوى النف�س من النف�س
طلب ًا للخال�ص والغفران ،حيث يك�شف املري�ض عن
(عورته النف�سية) ،بق�صد العالج .والتوبة هي طريق
املغفرة و�أمل املخطئ الذي دفعه �شقا�ؤه النف�سي �إىل
تلبية الرغبات املح ّرمة.
يقوم العالج النف�سي على معرفة �أ�سباب ال�صراع
واال�ضطراب لدى الفرد ،وذلك عن طريق فح�ص
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�أفكاره وانفعاالته ،وذلك مل�ساعدته على التخ ّل�ص
من الأفكار واملفاهيم اخلاطئة ،وتقوية ثقته بنف�سه
بحيث ي�صبح �أكرث قدرة على التوافق مع
ذاته والآخرين ،و�إن من املالحظ
�أن الإن�سان يحاول �أن يعالج
م�شكالته النف�سية بنف�سه،
وذلك ب�إتباع �أ�ساليبه
اخلا�صة ،واقرتاحات
املحيطني به ،والتي
كثري ًا ما تدفع به نحو
االجتاه اخلاطئ،
لذلك فقد تنبه
بع�ض علماء الطب
النف�سي �إىل �أهمية
�إبتكار و�سائل و�أ�ساليب
عالجية ميكن للإن�سان �أن
ميار�سها بنف�سه ،دون اللجوء
�إىل الطبيب النف�سي ،وهي ما ُيعرف بالأ�ساليب
العالجية الذاتية التي �أبتكر بع�ضها من العالج
النف�سي ،بينما �أعد بع�ضها الآخر من الرتاث الديني
والثقايف ،وهي �أ�ساليب ميكن للفرد �أن ميار�سها بنف�سه
لعالج القلق وبع�ض اال�ضطرابات النف�سية ،ولكن هل
ي�ستطيع الفرد مبفرده �أن يكت�شف م�صادر �صراعاته
و�أ�سباب ا�ضطراباته؟ وهل ي�ستطيع �أن يتع ّرف على
الأفكار واملفاهيم اخلاطئة املحبطة واالنهزامية التي
ت�ؤدي به �إىل �سوء التوافق؟
لقد اعرتفت العديد من مدار�س العالج النف�سي
احلديث ،ب�أن الإن�سان قادر على توجيه �سلوكه  ،وذلك
من خالل املعرفة الواعية والتدريب املنتظم على
تعديل �أفكاره و�سلوكه طبق ًا لقواعد العالج النف�سي
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احلديث .ويري بع�ض علماء النف�س – من �أمثال
(�أريك�سون) – �أن الإن�سان ي�ستطيع ما بعد الر�شد �أن
يعي ويدرك� ،أ�سباب ودوافع �سلوكه وي�ستطيع بالتايل
�أن يتحكم فيها ،وذلك بتطبيق برامج العالج الديني.
�أكدت الدرا�سات احلديثة �أن العالج النف�سي يت�أثر
بالدين �إىل حد كبري ،و�أن هناك العديد من �أ�ساليب
العالج النف�سي الديني ،وميثل القر�آن الكرمي� ،أهم
برامج (العالج الديني الذاتي) ،حيث �إن هناك
�أ�ساليب عالجية ت�ستند �إىل �آيات عظيمة من القر�آن
الكرمي ،مع تطبيقات عملية �سلوكية ،كما �أن يف تالوة
القر�آن �شفاء لكافة اال�ضطرابات النف�سية  ،وذلك عند
قراءته بعمق وخ�شوع وت�أمل ،حيث �إن تالوة القر�آن
ت�ؤدى �إىل الإ�ستقرار النف�سي ،من خالل خف�ض درجة
التوتر  ،والتغلب على م�شاعر اخلوف والقلق والو�ساو�س
ني َو َال َي ِز ُيد
َو ُن َنزِّ ُل ِمنَ ا ْل ُق ْر� ِآن َما ُه َو ِ�ش َفاء َو َر ْح َم ٌة ِّل ْل ُم�ؤ ِْم ِن َ
َّ
ني �إَ َّال َخ َ�سار ًا{ الإ�سراء ،82ولقد ثبت ا�ست�شفاء
الظالمِ ِ َ
الر�سول (�صلي اهلل عليه و�سلم) وال�صحابة والتابعني
بالقر�آن الكرمي ،وي�شرتط يف العالج بالقر�آن الكرمي
الإملام بالقر�آن و�أ�س�س العلم ال�شرعي ،كما ي�شرتط يف

الذي يتلقي العالج �أن يكون متيقن ًا من �أن اهلل قد تقبل
منه الذكر والدعاء؛ حيث يتيقن بالتايل من ال�شفاء،
و�إن من املمكن �أن يقوم املري�ض بعالج نف�سه بنف�سه،
وذلك ب�إتباع �أ�ساليب العالج النف�سي الديني الذاتي،
والتي تتمثل يف الأ�ساليب التالية:
 ا�ستب�صار النف�س باملالحظة. ت�أمل ذكر اهلل. تزكية ال�سمات وال�صفات الإيجابية لدى املتعالج. تطبيق منهج الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) يفتعديل ال�سلوك واالعتبار بالق�ص�ص القر�آين.
 اخللوة العالجية طلب ًا للهدوء واحلوار مع النف�س. ال�ضبط الذاتي :من خالل التحكم يف الذاتبعدم الغ�ضب والتع�صب.
و ُيعد العالج بالقر�آن �أ�سا�س ًا لتحقيق التوافق
الذاتي ومن ثم التوافق االجتماعي ،حيث تقوم
فل�سفة العالج القر�آين على حترير ال�سلوك الإن�ساين
من �سيطرة الهوى وال�شيطان .وذلك بتنمية ال�سلوك
الال�إداري ،الأمر الذي ي�ساعد املري�ض على تقبل ذاته
و�إقامة عالقات اجتماعية �سوية مع الآخرين.
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اقت�صاد:

التمويل الإ�سالمي ..الطريق �إىل �أفريقيا

بقلم :د .كماراعبا�س
�أ�ستاذ م�ساعد مبركز يو�سف اخلليفة لكتابة اللغات باحلرف العربي

لكل علم رجاله ،ل�ست من �أهل االقت�صاد
والمتخ�ص�ص فى علومه ،وقد دفعنى اىل
تناول هذا املو�ضوع ملا يت�سم به الإقت�صاد
الإ�سالمي من �أهمية ومزايا حيث يتمتع
بالنزاهة ،الربح واخل�سارة م�شرتكان فيه.
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مبادئه تن�ص على �أن ال�صفقات يجب ان
ت�ستند اىل �أ�صول ملمو�سة وتتطلب قيود ًا
م�شددة على م�ستويات الدين وعنا�صر
امل�ضاربة و�أخرى غري امل�ضمونة ب�أ�صول ،وهي
عوامل توفر للم�ستثمرين �شبكة حماية
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ذاتية ،فالتمويل اال�سالمى ميثل فر�صة
حقيقية الفريقيا ،وبديال �أكرث م�س�ؤولية
اجتماعيا و�أخالقيا ميكن �أن ي�ساهم فى
خلق اال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي
يف القارةالإفريقية ،خا�صة و�أن احلكومات
االفريقية مهددة بايقاف امل�ساعدات
التنموية للبنية التحتية جراء الأزمة
املالية العاملية املتكررة ،التى جعلت الدول
االوروبية والواليات املتحدة االمريكية
�أماكن غري م�ستقرة للأ�ستثمار .وقد بد�أت
�شرارة الأزمة االقت�صادية ال�سابقة يف الواليات
املتحدة الأمريكية نتيجة التق�صري وعدم توافر
املعلومات الدقيقة بني البنوك وامل�ستخدمني�( ،أى
انت�شار وهمية �أو افرتا�ضية الأ�صول) .والتي حولت
مبوجبها امل�ؤ�س�سات املالية يف دورها كو�سيط على
الأ�صول املادية واال�ستثمار من خالل خلق الرثوات
ال�ضخمة .هذا االنحراف الر�أ�سمايل الغربي جعل

املخت�صون يفكرون عن بدائل �أخرى .وفقا للمهتمني
يف هذا ال�ش�أن فان قطاع التمويل الإ�سالمي ميلك
ما بني  500و  800بليون دوالر اىل حوايل 3ر1
تريليون دوالر من الأ�صول املدارة طبقا ملبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية ،و�سجلت منو ًا يزيد مبعدل
ما بني  %15اىل ٪ 20على مدى ال�سنوات الع�شر
املا�ضية .ويرون �أن �سبب هذا التنامى مل يحدث
فقط نتيجة اقبال �أغلب ال 6ر 1مليار م�سلم حول
العامل �إىل ا�ستخدام النظام امل�صرفى اال�سالمى،
ولكن لأن غري امل�سلمني �أي�ضا ينظرون �إليها كبديل
�أخالقي .هذه الدينامية املالية اال�سالمية التى
بد�أت �أعمالها يف منطقة اخلليج العربى وانت�شرت
فى معظم دول ال�شرق الأو�سط و جنوب �شرق �آ�سيا،
خا�صة ماليزيا التى تعترب �إحدى مركز ال�شركات
الرائدة يف جمال التمويل الإ�سالمي .ويعتقد
الكاتب �أن ي�صل ال�سوق املالية الإ�سالمية فى
�أفريقيا اىل  235مليار دوالر.
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للأ�ستفادة من جتربة التمويل اال�سالمي فى القارة
وهذا �أقل بكثري وبعيد ًا عن م�ستوى الطموح ،اذ
�أخذنا فى االعتبار �أن دول اخلليج العربى وحدها الأفريقية ،بل يعترب �أمر ًا �ضروري ًا من �ش�أنه �أن
ت�ستثمر �أكرث من  150مليار دوالر فى اخلارج� ،أين يح�سن العالقة االقت�صادية واال�ستثمارية التجارية
ن�صيب �أفريقيا من هذه الرثوة؟! على الرغم من بني اجلانبني .وجدير بالذكر �أن الطرفني حققا
بع�ض جناحات ملمو�سة خالل العام 2008م ،حيث
وجود  413مليون م�سلم الذين ي�شكلون ما يقرب
من  52يف املائة �أو �أكرث من جمموع �سكان �أفريقيا .تدفق امل�ستثمرون العرب �صوب القارة لتعزيز
ان يكون ال�شراكة التجارية واال�ستثمارية ،ففى دولة ال�سنغال
وهو رقم ال ي�ستهان به ،وهذا يجب
بلغ حجم اال�ستثمارات جمموعة الغادرة الكويتية
�أحد حمفزات امل�ستثمرين العرب
حواىل  535مليون دوالرغطت بناء
ورجال االعمال من الدول
م�ساكن وم�صنع للأ�سمنت
الإ�سالمية لال�ستثمار يف
وجممع �سياحى.
ال�سوق الأفريقي ،خ�صو�صا
بينما ميناء داكار
و�أن املوارد الطبيعية
ظلت تديره موانئ دبى
الأفريقية ما زالت
العاملية .وفى كوت ديفوار
بكرا وغري امل�ستغلة.
متلك ات�صاالت االمارات
ويعتقد الكاتب �أن
ن�صف ح�صة �شركة املحيط
املوارد الطبيعية الأفريقية
االطل�س للأت�صاالت .وجمموعة
يف حاجة ما�سة لال�ستفادة من تدفقات
“زين الكويتية للأت�صاالت”
متويلية �إ�سالمية فى ظل حماوالت متكررة من
تنت�شر فى  16بلدا �أفريقيا �أو �أكرث وقد ا�ستثمرت
قبل ال�صني والدول االوروبية والواليات املتحدة
حواىل 10مليارات دوالر فى �أفريقيا من �أ�صل 25
االمريكية والهند لإ�ستئثار تلك املوارد ،و�سعيها
مليار دوالر من ر�أ�سمالها ،وفى جنوب �أفريقيا
�إىل متتني وزيادة العالقات القائمة بينها وبني
ا�ستثمرت �شركة دبى للأ�ستثمار قرب مدينة كيب
الدول االفريقية .اذ بلغ حجم اال�ستثمار املبا�شر
دوالر .وفى بوركنا فا�سو
تاون مببلغ  1مليار
فى افريقيا اىل م�ستوى قيا�س قدرت حواىل 53
�ساهم امل�ستثمرون
مليار دوالر اواخرعام  , 2007فى حني ال تتجاوز
العرب فى بناء �سد
اعداد امل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية من
“�سامندين” الذى
 37م�ؤ�س�سة .وعليه ،وبعد
بلغت كلفته 180
�أن ق�ضت مدة
اجمالية مليون
طويلة كقارة من�سية
دوالر .وكان
وجمهولة الإمكانات
لل�صندوق
واملوارد الب�شرية
ال�سعودى دورا كبريا
والطبيعية ال�ضخمة،
فى افريقيا يجب االعرتاف به .كما
ميكن القول ب�أنه �آن االوان
54
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حققت بع�ض البلدان الإفريقية �أمثال :جنوب
�أفريقيا ودول �شمال �أفريقيا و�شرقها وغربها
جناحات ملمو�سة فى جمال التمويل اال�سالمى،
حيث �أخذت البنوك يف جنوب �أفريقيا ذات
االقت�صاد القوي يف القارة بتقدمي العرو�ض
الإ�سالمية ب�شكل م�ضطرد ا�ضافة �إىل التو�سع
يف فر�ص النقد املتداول بف�ضل ن�شاط م�سلمي
اجلنوب الأفريقي ب�صورة ملحوظة
على قلتها .وفى
غرب �أفريقيا
حاولت بلدان
املنطقة اال�ستفادة
من التمويالت
الإ�سالمية بعد �إثبات
جدوى �ضوابطها
الإ�سالمية التي تعمل
بها ،بع�ض البنوك
النيجريية التي
حاولت العمل
بتمويل
�إ�سالمي
خلدمة
 65مليون ن�سمة م�سلم
من �سكانها بجانب ت�سويقها بني
امل�ستثمرين من غري امل�سلمني .و�أدت هذه اجلهود
�إىل �صناعة �سوق متما�سك يف نيجرييا ،يف ظل
بروز م�شروعات �أخرى وحتت القوانني ال�صارمة
لدى كافة البنوك .كما حاولت دول �شرق �أفريقيا
خا�صة كينيا ذات الأقلية امل�سلمة خللق حماوالت

جادة يف م�ستهل دخول التمويل الإ�سالمي لكثري
من امل�شاريع القائمة هناك .ويف ال�سودان ف�إن
التمويل الإ�سالمي �أخذ ح�صة كبرية يف البالد،
ون�شطت �أعمال البنوك وفق �أ�س�س التمويل
الإ�سالمي .ويت�صور الكاتب �أن برامج التمويل
الإ�سالمي ،ميكن �أن ت�ساهم ب�شكل مقدر يف دعم
ال�سالم وردم الفجوة
التي �سببتها بع�ض
اخلالفات والنزاعات
الداخلية فى القارة
الإفريقية .وتنامت
الدعوات االفريقة
للأ�ستفادة
من التمويل
اال�سالمى
لتجربتها الناجحة يف امل�ساهمة
الفعلية يف التنمية وال�صناعة .ويتوقع
الكاتب �أن التمويل
الإ�سالمي ي�شكل
حظ ًا واعدا لبناء
م�ستقبل زاهر لأفريقيا.
و�أن التمويل اال�سالمى ولد
ليبقى ،ويعترب فر�صة ولي�س
تهديد ًا ،كما يت�صور البع�ض،
وبظهوره ب�شكل متميز ميكن �أن
وتتفاعل مع الر�أ�سمالية الغربية� ،أو
تتعاي�ش
ال�صينية� ،أو الرو�سية� ،أو �أية ر�أ�سمالية �أخرى .لذا
ينبغي الرتحيب مبثل هذا النمو وت�سهيله ،ولي�س
�إعاقته �أو قمعه.
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افتتاح ملعب خما�سيات كرة القدم باملجمع ال�شرقي

افتتح يف �سبتمرب املا�ضي باملجمع ال�شرقي للجامعة ملعب خما�سيات كرة القدم اجلديد والذي
تربع به للجامعة جهاز الأمن واملخابرات الوطني وذلك بح�ضور الدكتور مو�سي طه تاي اهلل نائب
املدير لل�ش�ؤون املالية والإدارية املكلف ـ ممثل ال�سيد مدير اجلامعة ـ والدكتور �صالح احلبوب مدير
عام وزارة ال�شباب والريا�ضة بوالية اخلرطوم ممثل الوزير واملقدم �سراج ح�سن ح�سني ممثل جهاز
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الأمن الوطني والدكتور �أحمد الريح عميد �ش�ؤون الطالب وعدد كبري من �أ�ساتذة عمداء كليات
اجلامعة حيث ا�شتمل االحتفال علي مبار�أة يف كرة القدم بني فريقي داخلية يزيد وداخلية دار
ال�سالم انتهت بفوز داخلية يزيد بركالت الرتجيح �إ�ضافة ايل عرو�ض من فرق الطالب للكاراتيه
واجلمباز ويف ختام املهرجان مت ت�سليم الك�أ�س لداخلية يزيد كما مت تكرمي منتخبي اجلامعة لكرة
القدم والطائرة الفائزين باملركز االول يف م�سابقة التعليم العايل للإبداع الطالبي للعام 201م.
وكان الدكتور احمد الريح عميد عمادة الطالب قد خاطب االحتفال مقدم ًا �شكره جلهاز
االمن علي تربعهم ب�إن�شاء املعلب هدية لطالب اجلامعة م�ؤكد ًا ان اجلامعة ظلت وطوال م�سريتها
تنبذ العنف والتطرف وتدعو ايل املحبة وال�سالم وهو ما جت�سده الريا�ضة.
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بالتعاون مع منظمة بنك الأفكار:

عمادة شؤون الطالب تنظم
سباق ضاحية إفريقيا
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و�سط ح�ضور جماهريي كبري من الطالب و�أ�ساتذة
اجلامعة نظمت عمادة �ش�ؤون الطالب يف نوفمرب
املا�ضي بالتعاون مع منظمة بنك الأفكار �سباق
ال�ضاحية االول مب�شاركة اكرث من مئتي طالب من
الدول املختلفة بح�ضور وت�شريف الربوفي�سور كمال
حممد عبيد مدير اجلامعة واال�ستاذ �أ�سامة مريغني
م�ساعد املدير للتن�سيق واملتابعة والأ�ستاذ �صالح
احلبوب مديرعام الريا�ضة بوزارة ال�شباب والريا�ضة
بوالية اخلرطوم ايل جانب مدير منظمة بنك الأفكار
اجلهة ال�شريكة يف تنظيم ال�سباق.
انطلق ال�سباق عند الثامنة �صباح ًا من امام مركز
عفراء للت�سوق مرور ًا ب�شارع عبيد ختم حتي البوابة
ال�شمالية للجامعة حيث احرز املركز االول يف ال�سباق
الطالب با اكرب لو من دولة ال�سنغال وفاز بجائزة مالية

قدرها  1700جنيه �سوداين فيما �أحرز املركز الثاين
الطالب �شاذيل من ال�سودان.
ويف كلمته امام الإحتفال الذي نظمته عمادة �ش�ؤون
الطالب بامللعب الرئي�س للجامعة تقدم الربوفي�سور
كمال حممد عبيد مدير اجلامعة بالتهنئة احلارة
للفائزين مقدم ًا ال�شكر لعمادة �ش�ؤون الطالب ومنظمة
بنك االفكار علي تنظيمهم لهذا احلدث م�شري ًا ايل ان
هذا ال�سباق يعد �إ�ستعداد ًا جيد ًا للإمتحانات م�ضيف ًا
ان هذا املن�شط يعترب بداية ملنا�شط ريا�ضية قادمة
ت�سعي اجلامعة لتنظيمها وك�شف عن جهود اجلامعة
يف تهي�أة عدد من امليادين وال�صاالت ملمار�سة الن�شاط
الريا�ضي موجه ًا عمادة �ش�ؤون الطالب ب�ضرورة
زيادة الإهتمام والرعاية لطالب العاب القوى ن�سبة
ملاميتلكونه من مهارات عالية.
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احلياة م�سرح كبري ،ي�ؤدي فيه الإن�سان عدة �أدوار ،ويندر
�أن يقوم الإن�سان يف حياته بدور واحد  ...فيكون الرجل �أب ًا
وزوج ًا و�صديق ًا  ...عام ً
ال  ...ع�ضو ًا يف جماعة اجتماعية �أو
�سيا�سية �أو ثقافية وقد تكون هذه الأدوار مت�شابهة من�سجمة
يكمل بع�ضها بع�ض ًا – وقد تكون خمتلفة متنافرة مت�صارعة،
بحيث ال ي�ستطيع الإن�سان التوفيق بينها ،هذا �إ�ضافة �إىل
�أن هذه الأدوار متعلقة متغرية ....فكيف لنا �أن نتقبلها و�أن
نتوافق معها ومع ما يطر�أ عليها من تغيري ؟!  ....احلقيقة �إن
تنمية القدرة على تقبل التغري ينبغي �أن تبد�أ مبكر ًا وذلك
منذ التن�شئة يف الأ�سرة و�أن للوالدين دورهم يف ذلك حيث �أن
�أ�ساليب التدليل واحلماية الزائدة جتعل الطفل غري قادر على
تقبل �أي تغيري ،ولذلك فان على الوالدين ا�ستخدام �أ�ساليب
تن�شئة معتدلة متكن الطفل على مواكبة التغيري يف حياته
على �أن يتنازل �شيئ ًا عن �أنانية الطفولة والمباالتها .
احلياة دور تبد�أ ومت�ضى ثم تنتهي �إىل غايتها ولذا فان
علينا �أن نتقبل �أي تغيري يطر�أ على �أنف�سنا خا�صة التغيري
اجل�سمي .حيث ي�ضعف الب�صر وال�سمع ،ويرتك الزمن �أثاره
على الوجه وال�شعر والأطراف ،ويرى علماء النف�س �أن يقبل
اجلانب اجل�سمي عند الكرب �أو الإعاقة �أقوى م�ؤ�شر لل�صحة
النف�سية ،والتغري ال يكون دائم ًا نحو ال�شر فهناك تغري كبري يف
حياتنا يقودنا �إىل اخلري حتى و�إن مل نح�س بذلك (وع�سى �أن
تكرهوا �شيئ ًا وهو خري ًا لكم) فكثري من النا�س تغريت حياتهم
نحو الأف�ضل ،وكم من النا�س من قادة الف�شل �إىل النجاح ،وكثري
من النا�س ،بد�أ حياته احلقيقية وحقق جناحاته بعد التقاعد
عن العمل ،حيث �إن الثقة بالنف�س والتفا�ؤل والأقبال على
احلياة من �أهم مقومات النجاح ،يقول ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم( :تفاءلوا باخلري جتدوه) ويف احلديث القد�سي
(�أنا عند ظن عبدي بي) و�إن الإن�سان امل�ؤمن �صادق الإميان هو
الذي ي�ست�سلم لأمر اهلل وهو يف متام الر�ضا وال�سعادة ،حيث
�إن �أي حرمان �أو نق�صان يف احلياة الدنيا ميثل خري ًا مدخر ًا
للحياة الآخرة � ...إنها دعوة لل�صرب على �أن تغيري يطر�أ على
حياتنا  ...دعوة للأمل والتفا�ؤل  ...وتقبل تقلبات احليات
دون ا�ستغراب وبال ده�شة.
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